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BİLANÇO

YAşAm HAKKı

•  Yargısız infaz: 34 ölüm; 33 yaralı
•  Faili Meçhul: 8 ölüm
•  Güneydoğu’da Operasyonlar, Saldırılar: 30 ölüm; 8 yaralı
•  Kara Mayınları: 8 ölüm; 17 yaralı
•  Bombalı Saldırı: 2 ölüm; 20 yaralı
•  ırkçı/ayrımcı Saldırılar, nefret Suçları: 9 ölüm; 84 yaralı
•  iş Kazaları: 200 ölüm; 787 yaralı (Mayıs 2013’ten itibaren alınan veriler)
•  şüpheli asker Ölümleri: 32 ölüm; 3 yaralı
•  şüpheli Polis intiharları: 5 ölüm
•  Sivil Saldırılar: 4 ölüm; 9 yaralı
•  Suriye Kaynaklı Olaylar: 71 ölüm; 233 yaralı

Kİşİ GüvENLİğİ

•  Gözaltında Ölüm: 0
•  işkence: 120 vaka; 388 mağdur

CEzAEvLERİ

•  açlık Grevi: 140 kişi
•  Bedenini Yakan: 1 ölüm
•  Görüş Yasağı: 552 ay (137 kişi)
•  intihar Girişimi: 9 kişi
•  hasta Mahpuslar: 79 kişi

o  25’ine tahliye talebinin reddi
o  10’una tahliye talebinin kabulü

•  hücre Cezası: 3276 gün (329 kişi)
•  Çadırkentler: 12 ölüm, 8 yaralı
•  Cezaevinde Ölüm: 28
•  Cezaevlerinde Yangın: 51 yaralı
•  Sevkler: 1679 kişi
•  işkence: 558

TOpLANTı vE GÖsTERİ ÖzGüRLüğü

•  8 ölüm, 4467 yaralı, 7327 gözaltı, 231 tutuklama, 398 yasaklama/engelleme

ÖRGüTLENmE ÖzGüRLüğü

•  1 ölüm, 25 yaralı, 1219 gözaltı, 405 yaralı, 27 kurum binasına saldırı
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YAŞAM HAKKI

1. YARGISIZ İNFAZ, “DUR” İHTARI SONUCU 
ve

RASGELE ATEŞ AÇMA SONUCU ÖLÜMLER1

1Ölümlü vakaların altı çizilmiştir.

TÜRK CEZA KANUNU
 Kanun No. 5237, Kabul Tarihi : 26.9.2004      
 Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler
 Meşru savunma ve zorunluluk hâli

MADDE 25. - (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı 
muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile 
işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak 
olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve 
tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez.
Sınırın aşılması

MADDE 27. - (1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle 
işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek 
hükmolunur.

(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile 
ceza verilmez.
Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit

MADDE 28. - (1) Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma 
veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hâllerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan 
kişi suçun faili sayılır.
Haksız tahrik

MADDE 29. - (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan 
onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hâllerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.
Hata

MADDE 30. - (1) Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddî unsurları bilmeyen bir kimse, kasten 
hareket etmiş olmaz. Bu hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hâli saklıdır.

(2) Bir suçun daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli hâllerinin gerçekleştiği hususunda hataya düşen 
kişi, bu hatasından yararlanır.

(3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir 
hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır.
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POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU

Kanun Numarası : 2559
Kabul Tarihi : 04/07/1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 14/07/1934
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 2751

ZOR VE SİLAH KULLANMA

Madde 16- (Değişik madde: 02/06/2007-5681 S.K./4.mad)

Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor 
kullanmaya yetkilidir.

Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek 
şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

İkinci fıkrada yer alan;

a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü,

b) Maddî güç; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, 
basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını, ifade eder.

Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı 
yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.

Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile 
kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, 
zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit 
edilir.

Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.

Polis;

a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,

b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla 
ve kıracak ölçüde,

c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da 
suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanmaya yetkilidir.

Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında 
bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. 
Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını 
sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.

Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı 
silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak 
ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU

Kanun Numarası  : 211
Kabul Tarihi : 4/1/1961
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 10/1/1961 Sayı: 10703
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4  Cilt: 1  Sayfa: 1008

M) ASKERLERİN SİLAH KULLANMA YETKİLERİ

Madde 87 - (Değişik: 25/4/1972 - 1582/1 md.)

Askerler karakol, karakol nöbetçisi, devriye, nakliyat muhafazası hizmetlerinde veya asayişi temin için 
görevlendirildiklerinde aşağıda gösterilen hallerde silah kullanmaya yetkilidirler.

I - Silah kullanmasını gerektiren haller

a)  Bu hizmetlerden birini yaparken müessir bir fiil ile taarruza uğranıldığı veya müeesir bir fiil veya tehlikeli bir 
tehdit ile bu hizmetlerle yapılmasına mukavemet edildiği takdirde bu taarruz ve mukavemetleri gidermek için,

b)  Bir taarruz veya mukavemete hazırlanan ve silahını veya mukavemete elverişli bir aleti bırakmaya davet 
edildiği halde, bu davete derhal itaat etmeyen veyahut bıraktığı silahı veya aleti tekrar eline almaya davranan veya 
alan kimseyi itaate zorlamak için,

c)  Bu kanunun 80 ve 81 inci maddeleri gereğince muvakkaten yakalanan bir şahsın veyahut muhafaza ve sevki 
kendisine tevdi edilmiş olan bir tutuklunun veya hükümlünün kaçması veya kaçmaya teşebbüs etmesi ve verilecek dur 
emrini dinlemediği görüldüğünde başka türlü ele geçirilmesi kabil olmadığı takdirde yakalanması için,

d)  Kendi muhafazasına tevdi edilmiş olan insan ve her türlü eşyaya karşı vukubulan taarruzu defetmek için,

e)  Bu maddede sayılan görevleri yapan askerlere karşı, sözle yapılan sataşma veya hareketlerin bertaraf edilmesi 
sırasında mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehlikeli bir tehditle karşılaşıldığında bu halleri gidermek için.

II - Silah kullanma derecesi

Bu maddede yazılı hizmetlerin yapılması sırasında silah kullanılması için başkaca bir çare kalmaması veya 
zaruret olması şarttır.

1. Şahıs veya topluluk silahsız ise; mukavemet, taarruz, müessir fiil veya tehdidin derecesine göre asayiş hizmeti 
ile görevli birlik komutanı gerekli uyarmayı yaparak silah kullanılacağını ihtar eder. Bu ihtara itaat edilmezse bunu 
sağlayacak dereceden başlamak üzere silah kullanılır.

2. Şahıs veya topluluk silahlı veya taarruzun önemli derecede etkili kılacak şekilde aletleri taşıyorsa, silah veya 
aletlerin bırakılması ihtar olunur. Tecavüz taarruz veya mukavemet buna rağmen devam ederse itaati sağlayacak 
dereceden başlamak üzere silah kullanılır.

III - Silah kullanma tarzı

1. Silah çeşitlerine göre etkili olabilecek şekilde kullanılır. Önce kesici ve dürtücü silahlar ile ateşli silahlar hedefe 
tevcih edilir, sonra ateşli silahların dipçik ve kabzaları kullanılır, daha sonra kesici ve dürtücü ve ateşli silahlar bilfiil 
kullanılır.

2. Silah kullanmak mutlaka ateş etmek değildir. Ateş etmek son çaredir. Önce havaya ihtar ateşi yapılır. Sonra 
ayağa doğru ateş edilir, mukavemet veya taarruza veyahut tehlikeli bir tehdide varan mukavemet hali devam ederse, 
hedef gözetilmeksizin ateş edilir.

IV - Ateş emri ve kendiliğinden ateş etmek

1. Ateş etmek bilhassa bunun için emir verilmiş olmasına bağlıdır.

2. Ateş emri verilmemiş olsa dahi her asker silahını kullanabilir. Ancak silahını kullanılacağı zamanın ve kullanma 
derece ve tarzının tayini her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutularak silahını kullanacak asker 
tarafından bizzat takdir olunur.

V - Ateş emri vermeye yetkili makamlar

1. Bu maddede yazılı görevleri yapmak için birliğe görev veren üst komutan olay yerinde bulunuyorsa sözle ateş 
emri vermeye yetkilidir. Komutan, bu emri yazı ile teyit eder.
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2. Asayişe memur edilen kuvvetlerin olay yerinde bulunan birlik komutanı veya asayişe memur edilen birliğin 
parçalarına komuta eden en küçük komutan ve amirler dahi önceden emir verilmemiş olsa bile sözle ateş emri 
vermeye yetkilidir.

VI  - Sorumluluk

Her olayın cereyan ettiği haller ve şartlar göz önünde tutulmak kaydıyla bu madde hükümlerine göre silahını 
kullanan askere ve silah kullanma emrini veren birlik komutanına sorumluluk yüklenemez.

VII - Soruşturma usulü ve adli yardım

(Ek: 22/11/1990 - 3683/5 md.) Silah kullanmak zorunda kalan asker kişiler hakkında, hazırlık soruşturması 
Askeri Savcı, Cumhuriyet Savcısı veya yardımcıları tarafından yapılır. Haklarında dava açılan sanık asker kişiler 
duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre sanığın mensup olduğu Bakanlıkça 
durumu uygun görülenlerin vekalet verdiği avukatın ücreti, bu bakanlıkların bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanır. Avukat tutma ve avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Madde 88 - (Değişik: 25/4/1972 - 1582/1 md.)

Silah kullanma yetkisini haiz bulunan her asker veya silah kullanma emrini vermeye yetkili her komutan 
kanunun tayin etmiş olduğu müsaadeleri yerinde ve zamanında kullanmaz veya silahlarından tamamıyla istifade 
etmezse fiilin mahiyetine göre cezalandırılır.

Madde 89 – 87. maddede gösterilen hallerden başka hizmete ait bir vazifeyi yaparken maruz kaldığı bir mukavemeti 
bertaraf etmek veyahut askere veya askeri eşyaya karşı yapılan bir tecavüze karşı koymak için silah kullanmak 
zarureti hâsıl olursa, her asker silah kullanmaya salahiyetli ve vazifelidir.

Madde 90 – 87. ve 89. maddelerde gösterilen hallerden başka her asker meşru müdafaa halinde silah kullanmaya 
salâhiyettardır.

JANDARMA TEŞKİLATI GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.11.1983,   No : 83/7362
Dayandığı Kanunun Tarihi : 10.3.1983,   No : 2803
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 17.12.1983,  No : 18254
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5,   Cilt: 23,   S. 1698

Zor Kullanma Yetkisi

Madde 38 – Jandarma kanun ve nizamlara uygun olarak kişileri yakalama veya toplulukları dağıtma sırasında 
karşılaştığı direnmeleri, kırmak, saldırıya yeltenen veya saldırıda bulunanları etkisiz duruma getirmek için zor 
kullanabilir.

Zor kullanmanın niteliği ve derecesi karşılaşılan direnme veya saldırıya göre değişmek üzere; yeterli biçimde ve 
nitelikte bedeni kuvvet, maddi güç ve şartları gerçekleştiğinde her çeşit silah kullanmayı kapsar.

Yakalanan kişinin kaçmasını önlemede, gözaltında bulundurulurken ciddi bir tehlike oluşturması ve özellikle birlikte 
bulundurulduğu kimseler ve personelin güvenliği için zorunlu görüldüğünde veya intihara kalkıştığı ve bu yolda 
hazırlıkta bulunduğunda, bu davranışlarına engel olmak için; yakalanan kimsenin sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
gerekli önlemler alınır.

Toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda; zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gerecin seçimi 
öncelikle, kuvvetin başındaki komutana aittir. Bu konuda mülki amirin yetkileri saklıdır.

Silah Kullanma Yetkisi ve Bu Yetkinin Kullanılacağı Durumlar

Madde 39 – Jandarma, aşağıda yazılı hallerde silah kullanmaya yetkilidir:

a. Nefsini müdafaa etmek için,

b. Başkasının ırz ve canına vuku bulan ve başka suretle men’i mümkün olmayan bir saldırıyı savmak için;
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c. Ağır cezayı gerektiren bir suçtan sanık olarak yakalanıp nezaret altında bulunan veya herhangi bir suçtan 
hükümlü veya tutuklu olup da tutulması veya nakil ve sevki jandarmaya verilmiş olunan kişilerin kaçmaları veya 
bu maksatla jandarmaya saldırıları halinde yapılacak “dur” ihtarına itaat edilmemiş ve kaçmaya ve saldırıya engel 
olmak için başka çare bulunmamışsa,

d. Korumakla memur oldukları yer, tesis ve diğer yapılar ile karakol ve silah deposu gibi yerlere, elindeki silaha 
veya kendisine teslim edilmiş kişilere karşı vuku bulacak saldırıyı başka türlü savuşturma imkanı olmamışsa,

e. Ağır cezayı gerektiren ve meşhut cürüm halinde bulunan suçlarda suçlunun veya infaz kurumu ve tutukevinden 
kaçan hükümlü veya tutuklunun saklı olduğu yerin aranması sırasında, o yerden şüpheli bir şahıs çıkarak kaçtığı ve 
dur emrine kulak asmadığı görülerek başka türlü ele geçirilmesi mümkün olmazsa,

f. Görevi sırasında jandarmaya tecavüze veya karşı koymaya elverişli silahların ve aletlerin teslimi emredildiği 
halde, emrin derhal yerine getirilmeyerek karşı gelinmesi veya teslim edilmiş silah ve aletlerin zorla tekrar alınmasına 
kalkışılmışsa,

 g. Jandarmanın görevini yapmasına yalnız veya toplu olarak fiili mukavemette bulunulmuş veya fiili saldırı ile 
karşı gelinmişse,

h. Devlet nüfuz ve icraatına silahlı olarak karşı gelinmişse,

i. Ülke içinde rastlanan kaçakçılar “dur” emrini dinlemez ve havaya ateş açılarak yapılan uyarıya da aldırmaz ise 
kaçakçıları ele geçirmek için,

 j. Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinden kaçma girişiminde bulunan, tutuklu ve hükümlüler tekrarlanan 
“dur” emrine itaat etmeyerek girişimlerini sürdürürlerse kaçmalarını önlemek için; topluca fiili saldırıya kalkışırlarsa, 
saldırılarını savuşturup ele geçirmek için,

k. Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde, iç yönetimce bastırılmayan isyan, kargaşa, direnme ve kavga çıkması 
durumunda; cezaevi müdürü ile gardiyanların başvurusu üzerine kuruma girilmesi halinde,(a) ve (b) bentlerinde 
gösterilen silah kullanma yetkileri çerçevesinde,

Ayrıca, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1481 sayılı Asayişe Müessir bazı fiillerin önlenmesi 
hakkında Kanun ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda öngörülen, silah kullanmaya ilişkin özel hükümlerde göz 
önünde bulundurulur. 

Silah Kullanmanın Kapsamı ve Uyulması Gereken Esaslar

Madde 40 – Silah kullanmak deyiminden, mutlaka ateş etmek anlaşılmaz. Ateş etmek, silah kullanmada en son 
çaredir. Buna bağlı olarak:

a. Bu yönetmeliğin uygulanmasında silah deyimi; ateşli silahları, kesici ve dürtücü silahları, önleyici, etkisiz 
duruma getirici ve savunmaya ilişkin aletleri cop,sis ve gaz bombalarını; gaz, boyalı ve boyasız basınçlı su püskürten, 
personel ve malzeme taşıyabilir zırhlı ve zırhsız araçları, helikopter ve uçakları kapsar.

b. Silah kullanma yetkisine sahip bulunan amir ve görevliler, kanun ve nizamların belirlediği yetkilerini zamanında 
kullanmaz yada silahlarından yeterince yararlanmazsa, davranış ve tutumunun niteliğine göre cezalandırılır.

“Din ve vicdana göre lazım sayılan hareketler” ile “şahsi tehlike korkusu” yüzünden silah kullanmaktan kaçınmış 
olmak cezayı kaldırmaz ve hafifletmez.

c. Silah kullanmada, olayın ve durumun özellikleri göz önünde bulundurularak; savunmaya ilişkin aletlerle 
önleyici ve etkisiz duruma getirici aletleri kullanılmasına öncelik verilir. Daha sonra, kesici ve dürtücü silahlarla, 
ateşli silahların hedefe yöneltilmesi safhasına geçilir. Etkili olunmadığında, dipçik ve kabzalar kullanılır. Buna rağmen 
amaç sağlanamamışsa, kesici ve dürtücü silahlarla, ateşli silahlar kullanılır. Ateşli silahların kullanılmasında sırasıyla; 
önce havaya ihtar atışı yapılır, sonra ayağa doğru ateş edilir. Buna rağmen silah kullanmaya yol açan olay ve durum 
bastırılamamışsa hedef gözetilmeden ateş edilir.

Bu sıranın her olayda aynen izlenmesi zorunlu değildir. Olayın özelliğine göre, sıra atlanabileceği gibi, şartları 
varsa doğrudan doğruya hedefe de ateş edilebilir.

Bu gibi durumlarda, neden bu şekilde hareket edildiği olay tutanağında açıkça ve özellikle belirtilir.

d. Ateşli Silahlarla Ateş edilmesi;
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(1) Öncelikle bu konuda emir verilmiş olmasına bağlıdır.

(2) Ateş emri verilmemiş olsa bile 39. maddede sayılan, durum ve özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle, silahın 
kullanma zamanını, ölçü ve tarzını, her alandaki özel şartları gözönünde tutarak; her görevli kendisi değerlendirir 
ve saptar.

Diğer silahların kullanılması, emirle ve emirde belirtildiği şekilde olur.

Yetkilerin Kullanılması

Madde 41 – Zor ve silah kullanma yetkileri dışında:

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nda öngörülen ve yönetmeliğin bu bölümünde ayrıntıları gösterilen görevlerin 
yapılması ve yetkilerin kullanılması; İl Jandarma alay, ilçe jandarma bölük, bucak jandarma takım ve jandarma 
karakol komutanlarına aittir.

Jandarma iç güvenlik birliklerinin diğer makam ve memurları; geçerli bir yetki devri olmadıkça ya da yetkili 
amirlik makamlarının emri olarak verilmedikçe, bu konudaki görevleri yapamaz ve yetkileri kullanamazlar. Ancak 
bu konulara ilişkin bir ihlalle karşılaştıklarında durumu bir tutanakla belgeler ve silsile yoluyla ilgili makama 
gönderirler.

Suçların kovuşturulması yönünden Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun öngördüğü yetkiler göz önünde 
tutulur.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Kanun No. 5607, Tarihi: 21.3.2007
Resmi Gazete No: 26479, Resmi Gazete Tarihi: 31.3.2007

Silah kullanma yetkisi

MADDE 22 – (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, 
çıkmak veya geçmek isteyen kişiye “dur” uyarısında bulunulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, havaya 
ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak silahla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna 
düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan hedefe ateş edebilir. Memurların silah 
kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağlı bulunduğu kurum tarafından 
avukat sağlanır ve avukatlık ücreti kurumlarınca karşılanır.

(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindeki her nevi deniz araçlarına 
yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir. Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya 
teşebbüs eden her nevi deniz araçlarına uluslararası deniz işaretlerine göre telsiz, flama, mors ve benzeri işaretlerle 
durması ihtar olunur. Bu ihtara uymayan deniz araçlarına uyarı mahiyetinde ateş edilir. Buna da uymayıp kaçmaya 
devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde üzerine ateş edilir.

Ölümler Yaralanmalar

Silah Gaz Bombası/
Fişeği

Araç 
Çarpması Silah Gaz Bombası/

Fişeği2
Araç 

Çarpması
Polis 14 2 4 11 - 2
Jandarma 2 0 1 0 - 0
Asker 9 0 1 17 - 1
Geçici Köy Korucusu 1 0 0 2 - 0
TOPLAM 26 2 6 30 3

2Gaz Bombası/fişeği yaralanmalarına toplumsal gösterilere müdahaleler bölümünde yer verilmiştir.
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Mizgin Bingöl

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Şubat 2013’te 
aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askerî aracın çarptı-
ğı Mizgin Bingöl (17) ağır yaralandı. 

Vezir Uluğ, Veysi Uluğ

İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 1 Mart 
2013’te Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 
polis memuru Şahin Yiğit, arabasını minibüs dura-
ğına park etmesine itiraz eden minibüs durağında 
görevli Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ (40) ve 
kardeşi Veysi Uluğ’u (30) beylik tabancasıyla vu-
rarak öldürdü. Ş.Y.’nin açtığı ateş sonucu İsmail 
Güneş de ağır yaralandı. Yıl için de Şahin Yiğit 
hakkında 2 kez müebbet hapis cezası ve 16 yıl hapis 
cezası talebiyle dava açıldığı öğrenildi.

Muhammed Öyke

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nden 16 Nisan 2013’te 
İstanbul’a giden bir araca trafik kontrol noktasında 
durmadığı iddiasıyla polis ekiplerinin açtığı ateş 
sonucu aracın arka koltuğunda oturan Kars nü-
fusuna kayıtlı Muhammed Öyke (21) kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi.

Sinan Saltukalp

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te, Tekirdağ 
F Tipi Cezaevi’nde devam eden açlık grevi eylemi-
ne dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale 
eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti protesto 
etmek amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci 
Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdur-
mak istediği sivil polis aracında bulunan iki sivil 
polis memurunun kalabalığa ve havaya ateş açması 
sonucu 4 kişi yaralandı. Polis memurlarının aracı 
kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ise çarptıkları 
Sinan Saltukalp (17) de ağır yaralandı. Sinan Saltu-
kalp tedavi gördüğü hastanede 26 Ağustos 2013’te 
yaşamını yitirdi. 

Abit Savcı

Mersin’in Anamur İlçesi’nde 12 Mayıs 2013’te, Abit 
Savcı (12), bisikletini kullanırken Jandarma Olay 
Yeri İnceleme Şubesi ekip aracının çarpması sonu-
cu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

A.Ö.

Diyarbakır’da 13 Mayıs 2013’te, aşırı hız yapan ak-
rep tipi zırhlı polis aracının çarptığı A.Ö. (4) adlı 
çocuk yaralandı.

Mehmet Şirin Cebe

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Ocak 2013’te bir 
eve baskın düzenleyen polis ekipleriyle evde bulu-
nanlar arasında çıktığı iddia edilen çatışma sonucu 
HPG militanı olduğu ileri sürülen Mehmet Şirin 
Cebe öldürüldü.

Muhsine Belge

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 20 Ocak 2013’te, 
Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda yapılan Açık Öğre-
tim Lisesi sınavı için görevlendirilen polis memuru 
ile üst araması yaptırmadan sınav salonuna girmek 
istediği iddia edilen bir öğrenci arasında çıkan tar-
tışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede polis 
memurunun silahı ateş alması sonucu silahtan çı-
kan merminin isabet ettiği sınava girmek için okula 
gelen Muhsine Belge (20) yaralandı.

Nesim Yıldırım

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 5 Şubat 2013’te 
adlî bir suç nedeniyle cezaevi firarisi olduğu gerek-
çesiyle arandığı ileri sürülen Nesim Yıldırım, evine 
gelirken polis ekibi tarafından takip edildiğini fark 
edince kaçmaya çalıştığı sırada açılan ateş sonucu 
sırtına isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı.

Şahin Öner

Diyarbakır’da 10 Şubat 2013’te, Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü (15 Şubat 
1999) nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine 
katılan Şahin Öner’in (19) akrep tipi zırhlı polis 
aracı tarafından ezilerek öldüğü 13 Şubat 2013’te 
ortaya çıkan ön otopsi raporu doğrultusunda 
kesinleşti. Raporda Şahin Öner’in vücudundaki 
yaraların ve parçalanma izlerinin sürtünmeye bağlı 
olduğu belirtilirken ortaya çıkan bir başka tutanağa 
göre ise Şahin Öner’in götürüldüğü Şehitlik Polis 
Karakolu’ndan olaydan yarım saat sonra ambulans-
la alındığı öğrenildi.

Olayın ardından açıklama yapan Diyarbakır Valisi, 
görgü tanıklarının Şahin Öner’in aracın altında 
kaldığını söylemelerine rağmen Şahin Öner’in 
elindeki ses bombasının patlaması sonucu öldü-
ğünü iddia etmişti. Ön otopsi raporu ise Şahin 
Öner’in ailesinin talebine rağmen olayın ardından 
aileye verilmemişti.
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İçişleri Bakanlığı’nın saldırıya ilişkin 2 jandarma 
müfettişiyle 2 mülkiye müfettişini görevlendirdiği 
açıklandı.

Diyarbakır Valiliği, 30 Haziran 2013’te internet si-
tesinden yaptığı yazılı basın açıklamasında, Lice’de 
askerlerin halkın üzerine değil, karakol yapımını 
protesto eden gruptan askerlerin üzerine ateş edil-
diğini iddia etti. Açıklamada askerlerin havaya ateş 
açtığı da savunuldu.

Valilik, karakol inşasını protesto gösterisi için de 
“güvenlik güçlerince bölgede son dönemde ger-
çekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonlarını 
engellemek, huzur ve asayişin temini için bundan 
sonra bölgede yapılacak benzeri çalışmaların 
önüne geçebilmek için söz konusu saldırı eylemini 
planladığı, bahse konu uyuşturucu faaliyetlerinden 
büyük menfaatler sağlayan grupların, çözüm süre-
cinin başlamasıyla elde ettikleri gelirlerin kaybedi-
leceği korkusuyla süreci sabote etmek maksadıyla 
böyle bir girişimde bulundukları değerlendirilmek-
tedir” ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Demir

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne bağlı Norşincik 
Köyü’nde 6 Temmuz 2013’te, adı açıklanmayan bir 
geçici köy korucusu tartıştığı Abdülkerim Demir’i 
av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

İlyas Cesim

Suriye’den 12 Temmuz 2013’te Gaziantep’in Nizip 
İlçesi üzerinden Türkiye’ye girmek isteyen yaklaşık 
200 kişilik gruba askerler tarafından açılan ateş so-
nucu Suriye vatandaşı İlyas Cesim yaşamını yitirdi.

X.X.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 
22 Temmuz 2013’te, Suriye’den Türkiye’ye geçmek 
isteyen sekiz kişilik grubun açtığı iddia edilen ateşe 
karşılık verilmesi sonucu gruptan bir kişinin öldü-
ğünü açıkladı.

Abdülbari Özdemir

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Çağıl Köyü’nde 
22 Temmuz 2013’te, belirlenemeyen bir nedenden 
ötürü geçici köy korucularının köylülere ateş açma-
sı sonucu Abdülbari Özdemir (40) ağır yaralandı.

İsa İkiz

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Köyü 

Sezer Toptaş

Antalya’da 10 Mayıs 2013’te, zorunlu askerlik hiz-
metine gitmeden önce kendisi için yapılan uğur-
lama törenine motosikletiyle katılan Sezer Toptaş 
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekibi 
tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Tuğrul Cimli

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 14 Mayıs 2013’te, 
Hüseyin Akdağ (45) adlı polis memuru kızının 
erkek arkadaşı Tuğrul Cimli’yi (17) özel arabasına 
bindirerek götürdüğü Cennet Tepesi yakınlarında 
bulunan baz istasyonlarının olduğu Telemenler 
Mevkii’nde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Kamuran Özkan

Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 14 Mayıs 2013’te 
“dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis ekiplerinin 
seyir halindeki bir araca açtıkları ateş sonucu aracı 
kullanan Kamuran Özkan yaralandı.

Hasan Kaya

Şanlıurfa’da 6 Haziran 2013’te, polis ekibinin kask-
sız oldukları iddiasıyla “dur” ihtarında bulunduğu 
bir motosikletin yaptığı kaza sonucu Hasan Kaya 
(14) yaşamını yitirdi. Ömer Dağ (16) ise ağır ya-
ralandı. Hasan Kaya’nın ailesi ise olay yerine ait 
mobese kayıtlarına ulaşamadıklarını ifade ederken, 
yetkililerin ise “basına konuşmayın” yönünde aileye 
uyarıda bulundukları ileri sürüldü. Ömer Dağ ise 
polis ekibinin kullandığı motosiklete tekme atması 
sonucu kaza yaptıklarını savundu.

Medeni Yıldırım

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Kayacık Köyü’nde 
28 Haziran 2013’te, yeni inşaatına başlanan kale-
kolu protesto etmek amacıyla inşaat alanına gelen 
gruba askerler müdahale etti. Müdahale nedeniyle 
kaçışan gruba askerlerin doğrudan açtığı ateş so-
nucu Medeni Yıldırım (18) sağ kolundan vurularak 
olay yerinde yaşamını yitirdi, 2’si ağır 9 kişi de 
yaralandı.

Saldırının ardından açıklama yapan Lice Kaymaka-
mı Özer Özbek “sabah silahlı kişilerin protestocu 
grup arasında olacağı istihbaratı alındı. Kalekolu 
basıp işçilerin çadırını yaktılar. Özel harekât havaya 
ateş açtı. Asla bir hedef alma durumu yok. Vurma 
varsa eğer kendilerini de vurmuş olabilirler. Te-
mennimiz sağduyunun hâkim olması” dedi.
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getirmek amacıyla Suriye’ye geçenlere askerlerin 
açtığı ateş sonucu İbrahim Ersöz (40) yaşamını 
yitirdi.

X.X., X.X., X.X.

Van’ın Başkale İlçesi’nin İran sınırında bulunan 
Güroymak Köyü’nden 27 Eylül 2013’te sigara getir-
mek amacıyla İran’a geçenlere askerlerin açtığı ateş 
sonucu 3 kişi yaralandı. 

Veysel Albayrak

İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 5 Ekim 2013’te yol 
kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uy-
mayarak Kocaeli’nin Gebze İlçesi yolu istikamae-
tinde ters yoldan yoldan kaçtığı iddia edilen Veysel 
Albayrak polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Vey-
sel Albayrak’ın kullandığı araçta bulunan Tatiana 
Dinçer’in de bacağından yaralandığı öğrenildi.

Senar Xalibi

İran’dan 9 Ekim 2013’te Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı 
Heretîl (Kapıköyü) Köyü’ne kaçak mazot ticareti 
yapmak için gelen İranlı Senar Xalibi’nin at üze-
rinde köyden çıkmak isterken kaçtığı askeri ekip 
tarafından köy meydanında sırtından vurularak 
öldürüldüğü iddia edildi.

Z.Ç.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 10 Ekim 2013’te polis 
ekipleri “cezaevi firarisi olduğu” şüphesiyle takibe 
aldıkları Z.Ç.’yi “dur” ihtarına uymadığı gerekçe-
siyle vurarak öldürdü.

Mustafa Çelik, Siya Ahmet Şeran

Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Arak Köyü’nden 18 
Ekim 2013’te Başkale’ye giden bir araç ilçeye yakın 
bir yerde beyaz bir minibüste bulunanların silahlı 
saldırısına uğradı.

Saldırıda Mustafa Çelik (29) ile Siya Ahmet Şeran 
(35) çeşitli yerlerinden yaralanırken ifade veren iki 
mağdur kendilerine saldıranların asker olduklarını 
ileri sürdü.

Ayşe Kanat

Hakkâri’de 27 Ekim 2013’te, aşırı hız yapan sivil po-
lis aracının çarptığı Ayşe Kanat kaldırıldığı Hakkâri 
Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

yakınlarında 6 Ağustos 2013’te askerlerin “mazot 
kaçakçısı oldukları” iddiasıyla kalabalık bir gruba 
açtığı ateş sonucu yaralanan İsa İkiz (25), kaldırıl-
dığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Çelebi

Tekirdağ’ın Kapaklı Beldesi’nde 4 Ağustos 2013’te, 
şizofreni tedavisi gören Ali Çelebi rahatsızlanınca, 
ailesi ambulans çağırdı. Ali Çelebi’nin bindirildiği 
araçtan kaçarak ağabeyinin evine gitmesi üzerine 
çağrılan polis ekibinin Ali Çelebi’yi hareketsiz hale 
getirmek için defalarca Ali Çelebi’ye copla vurduğu, 
biber gazı sıkarak ters kelepçe taktığı bunun üzeri-
ne fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ali Çelebi’nin 
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Nurettin Karakoç

Van’ın Çaldıran İlçesi’nin İran sınırında bulunan 
Şêxsucu (Beydoğan) Köyü’nden 15 Ağustos 2013’te 
akaryakıt getirmek amacıyla İran’a geçenlere as-
kerlerin açtığı ateş sonucu Nurettin Karakoç (21) 
yaşamını yitirdi, Feyyaz Karadeniz (20) de ağır 
yaralandı.

Muharrem Karataş

Ankara’da 20 Eylül 2013’te Dikmen Caddesi 
üzerinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü ek 
binası ve Polisevi’ne roketatarlı saldırı düzenlendi. 
Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken olay 
yerinden uzaklaşan 2 kişiye saldırıdan bir süre 
sonra Konya Yolu üzerindeki ağaçlık bir alanda 
düzenlenen 2000 polisin katıldığı operasyon so-
nucu DHKP-C militanı öğrendikleri öğrenilen iki 
kişiden Muharrem Karataş vücuduna isabet eden 5 
kurşunla öldürüldü, Serdar Polat ise aldığı 3 kurşun 
yarasıyla ağır yaralandı.

İsmail Dere

Bursa’da 20 Eylül 2013’te, Uludağ yolunda polis 
ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir araçtaki üç 
kişinin araçtan inerek ağaçlıklı alanda kaçarken 
polisin açtığı ateş sonucu İsmail Dere (29) adlı kişi 
karnından vurularak öldürüldü. Kaçan diğer 2 kişi 
gözaltına alınırken İsmail Dere’nin pompalı tüfekle 
polise ateş etmek isterken vurulduğu iddia edildi.

İbrahim Ersöz

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Suriye sınırında bulu-
nan Beşaslan Köyü’nden 27 Eylül 2013’te akaryakıt 
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Mehmet Reşit İşbilir, Veysel İşbilir

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yaşamını yitiren 
PKK militanları için yapılan mezarlığın tahrip edil-
mesini protesto etmek amacıyla 6 Aralık 2013’te 
yürüyüş düzenleyen gruba polis ekipleri gerçek 
mermili silahlarla, haz bombalarıyla ve basınç suy-
la müdahale etti.

Müdahale sonunda polisin halka ateş açması nede-
niyle Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir (34) 
vücutlarına isabet eden kurşunlar sonucu yaşamını 
yitirdi. Yaşamını yitiren iki kişinin cenazesine 
ulaşmak için Yüksekova Devlet Hastanesi’ne gi-
denlerede saldıran polis ekipleri hastaneyi basarak 
hastanenin içine gaz bombası attı.

Van Adlî Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopsi rapo-
runda ise Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir’in 8 
kurşunla öldürüldüğü tespit edildi.

Bemal Tokçu

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te 
düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gerçek 
mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yi-
tiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in 
(34) öldürülmesini protesto etmek için 7 Aralık 
2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yürüyüş 
düzenleyen gruba da ateş açılması sonucu Bemal 
Tokçu (25) başına isabet eden kurşun sonucu ağır 
yaralandı.

Bemal Tokçu Van’da tedavi gördüğü Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaşı Tıp 
Merkezi’nde 11 Aralık 2013’te yaşamını yitirdi.

Sileman Ehmed Yusif 

Suriye’de Rojava Bölgesi’nden 29 Aralık 2013’te 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Köyü 
üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen gruba “dur” 
ihtarına uymadıkları iddiasıyla askerlerin açtığı 
ateş sonucu Sileman Ehmed Yusif ağır yaralandı.

Sileman Ehmed Yusif kaldırıldığı hastanede 30 
Aralık 2013’te yaşamını yitirdi.

1.1. Devam Eden veya Sonuçlanan 
Yargısız İnfaz Davaları

Nurhak Çartay

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 17 Temmuz 2012’de se-
yir halindeki araca “dur” ihtarına uymadığı iddia-

Yücel Ertuş, Erhan Yürüdür

Hakkâri’nin Üzümcü Köyü yakınlarında 6 Kasım 
2013’te, yol kontrolü noktasında jandarma ekiple-
rinin “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla bir mini-
büse açtıkları ateş sonucu minibüste bulunan Yücel 
Ertuş (29) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. Araca açılan ateş sırasında kurşun 
isabet eden Erhan Yürüdür (41) adlı uzman çavuş 
da kaldırıldığı Hakkâri Asker Hastanesi’nde yaşa-
mını yitirdi.

X.X., X.X., X.X.

Suriye’den 16 Kasım 2013’te Qamişlo’ya bağlı Hîmo 
Köyü’nden Mardin’in Nusaybin İlçesi üzerinden 
Türkiye’ye girmek isteyen Suriyeli 3 Kürt, özel 
harekât timi polisler tarafından “dur” ihtarına 
uymadıkları iddiasıyla açılan ateş sonucu öldürül-
düler.

Hasan Bakdur

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Öndül 
Beldesi’nin Çömlükçü Köyü’nde 12 Kasım 2013’te, 
Rojava sınırında çalıştığı tarladan dönerken “ka-
çakçı olduğu” iddiasıyla askeri ekip tarafından ko-
valanan Hasan Bakdur (16) adlı çocuğun akrep tipi 
zırhlı araç ile ezilerek öldürüldüğü ailenin İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Şanlıurfa Şubesi’ne yaptığı 
başvuru sonucu öğrenildi.

Abdullah Yağarcık

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Bozalan Köyü’nde 20 
Kasım 2013’te bir geçici köy korucusunun, hay-
vanlarını kendisine ait arazide otlatan köylülerin 
üzerine ateş açması sonucu Abdullah Yağarcık adlı 
köylü yaralandı.

X.X., X.X.

Suriye’de Rojava Bölgesi’nden 1 Aralık 2013’te 
Kilis’in Gülbaba Köyü’nde sınır ticareti yapmak 
amacıyla Türkiye’ye geçmek isteyen gruba “dur” 
ihtarına uymadıkları iddiasıyla askerlerin açtığı 
ateş soncu biri Türkiyeli ve biri Suriyeli iki kişi 
yaralandı.

Ela Şık Nayıf

Ülkelerindeki savaş ortamından kaçarak İstanbul’a 
gelen ve 2 Aralık 2013’te Kilis’ten sınırı geçerek 
Suriye’ye dönmek isteyen gruba “dur” ihtarına uy-
madıkları gerekçesiyle askerlerin açtığı ateş sonucu 
Ela Şık Nayıf (7) yaşamını yitirdi.
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mayı kamera kayıtlarının izlenmesi için 7 Haziran 
2013’e erteledi. Duruşma yıl içinde sonuçlanmadı.

Yahya Menekşe

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Şubat 2008’de, Ab-
dullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine 
müdahale eden polis panzerinin altında kalarak ya-
şamını yitiren Yahya Menekşe’nin (16) öldürülmesi 
olayı ile ilgili panzerin şoförü olan polis memuru 
O.Y. hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” 
suçu nedeniyle altı yıl hapis cezası istemiyle açı-
lan davanın sonuçlandığı ve Cizre 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 11 Aralık 2012’de yapılan yargıla-
mada mahkeme başkanının, O.Y.’nin beraat etme-
sine karar verdiği 7 Şubat 2013’te öğrenildi.

Cem Aygün

Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de, 
adlî bir suçtan dolayı aldığı 13 aylık hapis cezası 
alan ve “denetimli serbestlik” uyarınca her gün 
karakola imza veren Cem Aygün (22), “dur” ihta-
rına uymadığı gerekçesiyle polis ekiplerinin Cem 
Aygün’ün de içinde bulunduğu araca açtığı ateş so-
nucu ensesinden vurularak öldürülmüştü. Olayın 
ardından ifade veren Cem Aygün’ü öldüren polis 
memuru silahının ayağının kayması sonucu ateş 
aldığını iddia etmişti.

Olaya dair başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 
21 Şubat 2013’te öğrenildi. İddianameyi hazırlayan 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheli polis 
memurlarından O.H. hakkında takipsizlik kararı 
verdiği, Fatih Yılmaz hakkında “ceza sorumlulu-
ğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 
aşılması suretiyle insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 
aya kadar hapis cezası istediği öğrenildi.

Fatih Yılmaz’ın Cem Aygün’ü, etkin direnmesine 
karşı yakalamak için Polis Vazife ve Salahiyetleri 
Kanunu uyarınca sahip olduğu zor kullanma ve 
silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak 
kademeli olarak kullandığının belirtildiği iddiana-
mede şu ifadelere yer verildi: “Cem Aygün’ün birin-
ci atış sonrası oluşan yaralamasıyla yavaşlamasına 
rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam 
eden takibinde, şüphelinin, kapalı tünel şeklinde 
dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasın-
da elinde ateşlemeye hazır halde bulunan tabancayı 
taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göster-

sıyla polis ekibi tarafından açılan ateş sonucu araçta 
bulunan Nurhak Çartay (18) ensesinden giren kur-
şun sonucu ağır yaralanmış ve 22 Temmuz 2012’de 
kaldırıldığı Diyarbakır Devlet Hastanesi’nde yaşa-
mını yitirmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonunda 
savcının şüpheli polis memuru Ö.G.G. hakkında 
“olası kast altında insan öldürmek” suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği 
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılamaya 29 Mart 2013’te baş-
landı.

Duruşmada tutuksuz sanık polis memuru 
Ö.G.G.’nin ifadesini alan ve 3’ü polis memuru 8 
tanığı dinleyen mahkeme heyeti, Ö.G.G.’nin tutuk-
lanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

Emrah Barlak

İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de 
bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ar-
dından çıkan kavgada polis aracında bulunan polis 
memuru sivil araçta bulunanlara ateş açmış, yarala-
nan 4 kişiden ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 
Emrah Barlak (26) tedavi gördüğü hastanede yaşa-
mını yitirmişti. Emrah Barlak’ın ölümüne neden 
olan ve polis memuru İmran Kâhya ise 13 Ağustos 
2012’de tutuklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma inceleyen savcılığın İ.K. ile 
ilgili soruşturmayı tamamladığı ve İmran Kâhya’nın 
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini talep 
ettiği iddianameyi ilgili mahkemeye değerlendiril-
mesi için gönderdiği 26 Eylül 2012’de öğrenilmişti.

İddianameyi değerlendiren ve kabul eden İzmir 
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru 
İmran Kâhya’nın yargılanmasına 1 Şubat 2013’te 
devam edildi.

Duruşmada sanığın ifadesini alan ve tanıkları din-
leyen mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini red-
dederek duruşmayı kamera kayıtlarının izlenmesi 
için erteledi.

Sanık polis memuru İmran Kâhya’nın yargılanma-
sına 12 Nisan 2013’te devam edildi.

Duruşmada İmran Kâhya’nın ifadesini alan ve 
tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, polis memuru 
İmran Kâhya’nın tahliye talebini reddederek duruş-
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yapmak istedi. “Kardeşimizin katillerini istiyoruz” 
diye slogan atan 8 kişiye müdahale eden polis 
ekipleri 8 kişiyi gözaltına alarak 2 saat boyunca 
alıkoymuştu.

Olayın ardından 8 kadın hakkında başlatılan soruş-
turmanın sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden 
Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 kadının 
yargılanmasına 7 Şubat 2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, olay gününe ait kamera kaydı görüntüle-
rinin sanık avukatları tarafından izlenmesi, Cem 
Aygün’le ilgili dosyanın mahkemeye ulaşması ve 
olay gününe ait telsiz kayıtlarının incelenmesi için 
duruşmayı 3 Mart 2013’e erteledi. 

8 kişinin yargılanmasına 14 Mart 2013’te devam 
edildi. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki son 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, savcının sa-
nıklar hakkında beraat kararı istemesine rağmen, 
önce tüm sanıklar hakkında “insan öldürmeye 
teşebbüs etmek” suçlamasından beraat kararı verdi. 
Mahkeme heyeti, Cem Aygün’ün 6 kardeşi hakkın-
da ise “kasten yaralama ve hakaret” suçlamaların-
dan ise 9’ar bin 80’er lira adli para cezası verdi.

Enes Ata

Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öl-
dürülen militanların cenazelerinin karşılanması 
sırasında 10 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin 
tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaşamını 
yitirenlerden Enes Ata’nın (8) ölümüne neden 
oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis memurları 
B.Ö., H.A. ve N.Ö. hakkında savcılığın istediği 
soruşturma izni talebini Diyarbakır Valiliği’nin 
failin belirsiz olduğunu iddia ederek 25 Temmuz 
2012’de reddetmesi üzerine karara itiraz eden 
savcılığın itirazını değerlendiren Diyarbakır Bölge 
İdare Mahkemesi’nin 4 Aralık 2012’de Diyarbakır 
Valiliği’nin kararını kaldırarak üç polis memuru 
hakkında soruşturma izni verdiği 14 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

Alaattin Karadağ

İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da 
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle, polis ekibinin 
açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ’ın 

memesi nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü 
sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş 
alarak Cem Aygün’ün ikinci kez yaralanması ve 
sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet ver-
miştir.”

Sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın yargılanması-
na 17 Nisan 2013’te başlandı.

“Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın 
kast olmaksızın aşılması suretiyle insan öldürme” 
iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 
Fatih Yılmaz’ın yargılandığı davanın duruşmasına 
tutuksuz sanık katılmazken, taraf avukatlarının ta-
lebini dinleyen ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın 
(TİHV) müdahil olma talebini reddeden mahkeme 
heyeti, duruşmayı 17 Mayıs 2013’e erteledi.

Yargılamaya 17 Mayıs 2013’te devam edildi. Dava-
nın duruşmasına katılan tutuksuz sanık savunma-
sında “Cem Aygün’ü durdurmak amacıyla bacağına 
nişan alıp ateş açtım” dedi. Olayın tanıklarından 
Mustafa Sarı ise “bacağına değil, sırtına nişan ala-
rak ateş etti” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tanıkların 
bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi.

20 Haziran 2013’teki duruşmaya tutuksuz sanık ka-
tılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 
tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

26 Eylül 2013’teki duruşmaya da sanık katılmadı. 
Müdafi avukatlarının beyanlarını alan mahkeme 
heyeti, katil zanlısı sanık polis memurunun tutuk-
lanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

7 Kasım 2013’teki duruşmada müdafi avukatları-
nın beyanlarını alan mahkeme heyeti, katil zanlısı 
sanık polis memurunun tutuklanması talebini 
reddederek AİHM’nin daha önceki yargısız infaz 
davalarında keşif yapılmadığı için verdiği cezalar 
nedeniyle olay yerinde keşif yapılması amacıyla 
duruşmayı erteledi.

5 Aralık 2013’teki duruşmada, daha önce yapılan 
olay yeri keşfine dair talepleri alan mahkeme he-
yeti, bilirkişi raporunun hazırlanması amacıyla 
duruşmayı 30 Ocak 2014’e erteledi.

2 Eylül 2012’de ise Cem Aygün’ün ailesinden 8 
kadın Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde eylem 
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Efeler Polis Karakolu’nda hakkında asker firarisi 
olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının 
bulunduğu ortaya çıkan Mahir Zorbey Demirkaya 
(21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi 
üzerine kendisine açılan ateş sonucu kurşunlardan 
birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı 
halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 
Aydın Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz 
Büro Amirliği’nde görevli polis memuru M.S.’nin 
(44) yere düşmesi sonucu ateş alan tabancasından 
çıkan kurşunun Mahir Zorbey Demirkaya’nın ba-
şına isabet ettiğini iddia etmiş, açığa alınan polis 
memuru gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıl-
mıştı. M.S.’nin serbest bırakılmasına dair karara bir 
üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu M.S. 6 Mart 
2012’de tutuklanmıştı.

Sanık polis memuru M.S.’nin yargılanmasına 9 
Mayıs 2012’de Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlanmış, duruşmada söz alan M.S., ayağının ta-
kıldığı için yere düştüğünü o sırada silahının ateş 
aldığını iddia ederek Mahir Zorbey Demirkaya’yı 
öldürme kastının olmadığını ve olay nedeniyle 
pişman olduğunu söylemişti.

Sanık polis memurunun ifadesini alan mahkeme 
heyeti ise, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde 
bulundurarak M.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine ve sanığın savunması doğrultu-
sunda dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek 
“atışların düşme sırasında dengenin bozulması 
üzerine” meydana gelip gelmediğinin belirlenme-
sine karar vermişti.

1. İhtisas Kurulu’nun 16 Ocak 2013’te hazırladığı 
raporda ise “atışların düşme sırasında dengenin bo-
zulması ve düşme sonrası kontrolsüz olarak silahın 
kendiliğinden ateş almasının mümkün olmadığı, 
en az iki kez tetiğe kuvvet uygulamış olduğu oybir-
liğiyle mütalaa olunur” denilmişti.

Demirkaya ailesinin özel başvurusu üzerine İstan-
bul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan Prof. 
Dr. Nadir Arıcan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Adli 
Tıp Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. İsmail Özgür 
Can tarafından 20 Eylül 2012’de hazırlanan bilirkişi 
raporunda da “atışların düşme sırasında dengenin 
bozulması ve kontrolsüz olarak silahın kendiliğin-
den ateşlenmesi sonucu meydana gelmeyeceği” 
ifade edilmişti.

ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan 
Vural hakkında açılan davaya, 28 Şubat 2013’te Ba-
kırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, sanık polis memurunun “meşru müdafaa 
sınırları” içinde kaldığını iddia ederek hakkında 
beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heye-
ti, duruşmayı erteledi.

Davaya, 28 Mayıs 2013’te Bakırköy 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada sanığın esas hakkındaki son savunma-
sını dinleyen ve taraf avukatlarının taleplerini alan 
mahkeme heyeti, sanık polis memurunun “meşru 
müdafa sınırları” içinde kaldığı gerekçesiyle beraat 
etmesine karar verdi.

Şükrü Talay

Van’ın Başkale İlçesi’nde 29 Ağustos 1997’de 
Şükrü Talay adlı köylünün Hakkâri Özel Harekât 
Müdürlüğü’nde görevli Ergün Yılmaz, Murat Tah-
sin, Mustafa Atlı, Murat Özön, Hasan Bulut, Meh-
met İniş ve Uğur Doğan adlı yedi polis memuru 
tarafından dövülerek öldürülmesiyle ilgili açılan 
davaya devam edildiği 27 Mart 2013’te öğrenildi.

Daha önce yerel mahkemenin üç kez suçlu bulduğu 
fakat üst mahkemenin bozduğu davanın sanığı dört 
özel harekât polis memurunun dördüncü kez yar-
gılandığı davanın Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
20 Mart 2013’te görülen duruşmasına sanık Hasan 
Bulut katılmadı.

Hasan Bulut’un adresinin tespit edilmesine karar 
veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Davanın sonuçlandığı 17 Temmuz 2013’te öğre-
nildi. Daha önce yerel mahkemenin üç kez suçlu 
bulduğu fakat üst mahkemenin bozduğu davanın 
sanığı dört özel harekât polis memurunun dör-
düncü kez yargılandığı davanın Van 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mah-
keme heyeti, sanık polis memurlarından Murat 
Özön, Mustafa Atlı, Mehmet İniş ve Hasan Bulut’a 
“kastı aşarak insan öldürmek” suçundan 11’er yıl 
8’er ay hapis cezası verdi.

Mahir Zorbey Demirkaya

Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoy-
duğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü 
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ardından Ali Mutlu’nun yeniden yargılamasının 
yapıldığı ve mahkeme heyetinin “neticesi sebebiyle 
ağırlaştırılmış yaralama ile ölüme sebebiyet verme” 
suçundan aynı cezayı verdiği 4 Nisan 2013’te öğ-
renildi.

Ceylan Önkol

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Birlik Köyü’nde 28 
Eylül 2009’da Ceylan Önkol’un (14) jandarma ka-
rakolundan açılan ateş sonucu veya meydana gelen 
bir patlamadan ötürü ölümüyle ilgili olarak Lice 
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak’ı “gü-
venlik” gerekçesiyle olay yerine götürmeyen Abalı 
Jandarma Karakolu görevlileri hakkında 24 Ekim 
2009’da “görevini kötüye kullanmak” suçlamasıyla 
başlatılan soruşturmanın takipsizlik kararıyla so-
nuçlandığı 4 Nisan 2013’te öğrenildi.

Emrah Gezer

Ankara’da 26 Aralık 2009 gecesi eğlenmeye gittiği 
barda, arkadaşlarıyla Kürtçe şarkı söyleyen Emrah 
Gezer ile tartışan polis memuru Serkan Akbulut’un 
(32), tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Gezer’i 
silahıyla vurarak öldürmesiyle ilgili yargılama 8 
Eylül 2011’de sonuçlanmış, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, Serkan Akbulut’a “insan öldürmek” su-
çundan müebbet hapis cezasına mahkûm etmişti. 
Fakat mahkeme heyeti, Emrah Gezer’in Kürtçe 
şarkı söylemesini “tahrik” gerekçesi sayarak Serkan 
Akbulut’a verdiği cezayı dosyadaki diğer suçlama-
lar da dâhil olmak üzere 19 yıl 6 ay hapis cezasına 
indirmiş, davada azmettirici olarak yargılanan 
Sinem Uludağ hakkında ise beraat kararı vermişti.

Kararın temyiz edilmesi nedeniyle incelemesini 
tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararı 
onadığı 5 Nisan 2013’te öğrenildi.

Metin Lokumcu

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 31 
Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi pro-
testo edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sırasında kullanılan aşırı/orantısız/ölçüsüz gaz 
bombalarından etkilenerek yaşamını yitiren Metin 
Lokumcu’nun ailesinin, İçişleri Bakanlığı’na açtığı 
415 bin TL’lik tazminat davasının Ankara 4. İdare 
Mahkemesi’ndeki duruşması 20 Mayıs 2013’te gö-
rüldü.

Her iki raporun ardından yargılamaya 18 Nisan 
2013’te devam edildi. Duruşmada esas hakkında-
ki mütalaasını sunan savcı, sanık polis memuru 
hakkında “kasten insan öldürmek” suçunu işlediği 
gerekçesiyle 25 yıla kadar hapis cezası talep etti. 
Sanığın tutuklanması yönündeki talebi reddeden 
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Yargılamaya 25 Nisan 2013’te devam edildi. Duruş-
mada taraf avukatlarının esas hakkındaki savun-
malarını ve sanığın tutuklanması yönündeki talebi 
reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 

Tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına 
28 Mayıs 2013’te devam edildi. Duruşmada olay 
gününe ait kamera kayıtları izlendi. Görüntülerde 
polis memurunun düştükten 4 saniye sonra ateş 
ettiği anlaşıldı. Görüntülere rağmen sanık polis 
memurunun tutuklanması talebini reddeden mah-
keme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

4 Haziran 2013’teki duruşmada olay gününe ait 
kamera kayıtlarında polis memurunun düştükten 
4 saniye sonra ateş ettiğinin anlaşılmasına ve sav-
cının “kasten insan öldürmek” suçundan en az 20 
yıl hapis cezası talep etmesine rağmen mahkeme 
heyeti, “taksirle insan öldürmek” suçundan sanık 
polis memuru Murat Saylam’a 2 yıl 2 ay 20 gün 
hapis cezası verdi.

Feyzullah Ete

21 Kasım 2007’de İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 
parkta tartıştığı Feyzullah Ete’nin göğsüne tekme 
atarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla yargı-
lanan polis memuru Ali Mutlu’nun Bakırköy 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 
10 Şubat 2009’da görülen duruşmasında esas hak-
kındaki görüşünü açıklayan savcı Ali Mutlu’nun 
“kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” 
suçundan 8 ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptı-
rılmasını istemiş, 9 Nisan 2009’da Bakırköy 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
ise sanık polis memuru Ali Mutlu’ya, “yaralama 
sonucu insan öldürmek” suçundan verilen hapis 
cezası, “suçun tahrik altında işlenmesi”, “sanığın 
memur olması” gerekçeleriyle ve hâkimin takdir 
hakkını kullanmasıyla 5 yıla indirilmişti.

Verilen hapis cezasını fazla bulan ve kararı bozan 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bözma kararının 
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sonucunda, yaralanan Ferhat Gerçek’in felç kalma-
sına neden olan, Cengiz Çalış, Yavuz Özer, Aydın 
Özdere, Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can Koç-
bülbül ve Muzaffer Ünal’ın adlı yedi polis memu-
runun “zor kullanma yetkilerinin sınırını aştıkları” 
suçundan yargılanmasına Bakırköy 9. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 21 Haziran 2013’de devam edildi.

Kararın çıkmasının beklendiği duruşmaya sanık 
polis memurlarının katılmaması nedeniyle mahke-
me başkanı duruşmayı erteledi.

20 Aralık 2013’deki duruşmada kararını açıklayan 
mahkeme başkanı, Ferhat Gerçek’e “kamu görev-
lisine hakaret ettiği”, “kamu görevlisine direndiği”, 
“kamu malına zarar verdiği” ve “2911 sayılı Toplan-
tı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarından 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verir-
ken, Ferhat Gerçek’in polis kuruşunuyla vurularak 
felç olmasına neden olaya dair yargılanan 7 polis 
memuruna ise 2’şer yol 6’şar ay hapis cezası verdi.

Ethem Sarısülük (bkz. Toplantı ve Gösteri Hakkı)

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 
2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak 
öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’a Ankara 
Valiliği tarafından 24 saat yakın koruma verildiği 1 
Temmuz 2013’te öğrenildi.

Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin soruş-
turmada olay sırasında görev yapan polis me-
murlarının tanık olarak ifadelerine başvurulduğu 
1 Temmuz 2013’te öğrenildi. İfade veren polis 
memurlarının Ethem Sarısülük’ün vurulma anını 
görmediklerini söyledikleri ifade edildi.

Polis memuru Ahmet Şahbaz’ın “meşru müda-
faa sınırları içinde kaldığı” iddiasıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmasına Ethem 
Sarısülük’ün ailesinin yaptığı itirazı 3 Temmuz 
2013’te Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi “ailenin 
salıverme kararına itiraz hakkının olmadığı” gerek-
çesiyle reddetti.

Ethem Sarısülük’ü polis memuru Ahmet Şahbaz’ın 
başından silahla vurarak öldürdüğü esnada olay 
yerini görüntüleyen mobese kamerasının ağaçların 
yapraklarını kaydettiği 9 Temmuz 2013’te ortaya 
çıktı.

Ahmet Şahbaz’la ilgili başlatılan soruşturma so-
nunda hazırlanan iddianame değerlendirilmesi 

Duruşmada Metin Lokumcu’nun ailesinin avukat-
ları ve İçişleri Bakanlığı’nın avukatları dinledikten 
sonra kararını açıklamak üzere davayı erteledi.

İçişleri Bakanlığı adına katılan avukat Ahmet Saraç 
savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Hukuka ay-
kırı davranmanın mazereti olamaz. Hem devletin 
kamu düzenini bozmak için eylemde bulunulup 
hem de yaralanınca ya da vefat edince devletten 
tazminat talebinde bulunulması, hukuk sisteminin 
koruduğu bir hak olmamalıdır. Hiç kimse kendi 
hukuka aykırı eylemine veya tamamen kendi ku-
suruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği gibi, 
onun yakınlarının da bundan faydalanması kabul 
edilemez. Sayın Başbakanımızın mitingi öncesinde 
kamu düzenini bozan şahıslara gerekli müdahaleyi 
yapmak suretiyle bozulan kamu düzenini tesis 
etmiştir. Bu nedenle, meydana gelen olaylarda ida-
renin hizmet kusuru veya ağır hizmet kusurunun 
varlığından söz etmeye olanak bulunmamaktadır.”

Şerzan Kurt

Muğla’da 11-12 Mayıs 2010’da öğrenci grupları 
arasında çıkan olaylarda Şerzan Kurt adlı öğrenciyi 
vurarak öldüren polis memuru Gültekin Şahin’e 
Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 24 ay kıdem dur-
durma cezası verdiği 7 Haziran 2013’te öğrenildi.

Roboski Katliamı

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 
28 Aralık 2011’de sınır hattında bulunan 34 köylü-
nün savaş uçakları tarafından bombalanarak katle-
dilmesiyle ilgili devam eden soruşturmada 11 Ha-
ziran 2013’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 
dosya hakkında görevsizlik kararı vererek dosyayı 
Genelkurmay Askeri Savcılığı’na gönderdi.

Miktat Kutlu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır’ın Bismil 
İlçesi’nde 18 Nisan 1992’de düzenlenen gösteriler-
de polisler tarafından evinin bahçesinde işkence 
edilerek ve dövülerek öldürülen banka görevlisi 
Miktat Kutlu’nun ölümüyle ilgili yargılanan 52 
polis memuru için Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından verilen beraat kararını 14 Haziran 
2013’te onadı.

Ferhat Gerçek

İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde, 7 Ekim 2007’de 
dergi satışı yaptığı sırada polis ekibinin açtığı ateş 
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salonda bomba araması yaparken, duruşmayı ta-
kip etmek için Ankara Adliyesi önünde bekleyen 
gruplara da gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 
21 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle 7 kişinin 
yaralandığı öğrenildi.

Duruşmada taraf avukatlarını dinleyen mahkeme 
heyeti Şanlıurfa’ya tayin edilen sanık polis memu-
runun Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
yoluyla ifadesinin alınmasına karar vererek duruş-
mayı erteledi.

2 Aralık 2013’teki duruşmada Şanlıurfa’ya tayin 
edilen sanık polis memurunun Ses ve Görüntü Bi-
lişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesinin alındığı 
ve müşteki avukatlarının soru ve taleplerinin din-
lendiği esnada savcının ve mahkeme heyetinden 
bir üyenin uyuduğu görüldü.

Savcının ve üyenin uyanmasının ardından kararını 
açıklayan mahkeme heyeti, tarafsızlığın yitirildiği 
yönündeki eleştiriler doğrultusunda Ceza Muhake-
mesi Kanunu’nun (CMK) 30/2. maddesi uyarınca 
“yargılamadan çekilme” kararı verdiklerini bildirdi. 
Mahkeme heyetinin bu kararı Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce değerlendirecek.

SEGBİS yoluyla ifadesi alınan sanık Ahmet 
Şahbaz’ın yine peruk ve gözlük taktığı görüldü. 
İtirazlar üzerine mahkeme heyeti, sanığın açık 
kimliğinin tespit edilip, elektronik imzayla mahke-
meye gönderileceğini belirterek, sanığın fotoğrafı 
ile kimliğinin fotokopisinin mahkemeye gönderil-
mesinin istenmesine karar verdi.

Medeni Yıldırım (bkz. Yargısız İnfaz Vakaları)

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Kayacık Köyü’nde 
28 Haziran 2013’te, yeni inşaatına başlanan karako-
lu/kalekolu protesto etmek amacıyla inşaat alanına 
gelen gruba askerler müdahale etmişti. Müdahale 
nedeniyle kaçışan gruba askerlerin doğrudan açtığı 
ateş sonucu Medeni Yıldırım (18) sağ kolundan 
vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi, 2’si ağır 9 
kişi de insan hakları örgütlerinin ve meslek örgüt-
lerinin hazırladıkları raporlara göre sırtlarından 
vurularak yaralandı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Terörle Müca-
dele Yasası’nın 10. maddesiyle yetkili Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 2 Temmuz 2013’te 
gizlilik kararı aldı.

amacıyla 12 Temmuz 2013’te Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede şüpheli polis memuruna Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 81. ve 27/1. maddeleri uyarınca 
“meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldür-
mek” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi 
talep edildi.

İddianame Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından 16 Temmuz 2013’te kabul edildi.

Ahmet Şahbaz’ın önümüzdeki günlerde yargılan-
maya başlayacağı davanın iddianamesinde sanık 
polis memuru Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. 
ve 27/1. maddeleri uyarınca “meşru savunmada sı-
nırın aşılması suretiyle öldürmek” suçundan 5 yıla 
kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 17 Temmuz 
2013’te başvuran Sarısülük Ailesi’nin avukatları 
şüpheli polis memuru hakkında daha fazla ceza ta-
lep edilmesi amacıyla iddianamenin reddedilmesi 
talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise Ahmet Şahbaz’ın yargılanabil-
mesi için gerekli olan yargılama izninin alınmadığı 
gerekçesiyle ve gereğinin yerine getirilmesi amacıy-
la iddianameyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderdi.

“Öldürme” fiilinin polisin görev ve yetkileri içinde 
olmadığını ileri sürerek karara itiraz eden savcılığın 
itirazını 19 Temmuz 2013’te aldığı kararla yerinde 
bulan Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık polis 
memuru hakkında yargılamanın durdurulması 
kararını kaldırdı.

Kararın ardından Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Ahmet Şahbaz’ın yargılanmasına 
23 Eylül 2013’te başlandı. Duruşmaya sanığın 
peruğun yanı sıra takma bıyık, kaş ve gözlük kom-
binasyonlu maskeyle katılmasına ve çevik kuvvet 
polis memurlarından 50 kişinin sivil halde bulun-
masına Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatlarının 
itiraz etmesinin ardından polislerle duruşmaya 
katılanlar arasında çıkan arbedenin önlenememesi 
ve sanığın duruşma salonundan polisler tarafından 
kaçırılması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi.

Ahmet Şahbaz’ın yargılanmasına 28 Ekim 2013’te 
devam edildi. Duruşma öncesinde polis ekipleri 
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Olayla ilgili başlatılan soruşturma dosyasında 
Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın Mazlum Akay’ın 
yaralanmasının gaz bombası kapsülü nedeniyle 
olup olmadığının tespit edilemediği ve vurulduğu 
yer ile polis araçlarının bulunduğu yer arasındaki 
mesafenin 123 metre olduğu, oysa gaz fişeği tüfek-
lerinin menzilinin 120 metre olduğu gerekçeleriyle 
polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verdiği 24 Temmuz 2013’te öğrenildi.

Çayan Birben

Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk 
Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis 
ekibinin, İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değil-
dir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan 
astım hastası Çayan Birben (31) biber gazının et-
kisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve hipertan-
siyon nedeniyle beynindeki baloncuğun patlaması 
sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde 
yoğun bakım servisinde 30 Mayıs 2012’de yaşamını 
yitirmişti.

Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında Adli 
Tıp Kurumu’nun Çayan Birben’in ölümüne biber 
gazının neden olmuş olabileceğine dair 13 Şubat 
2013’te rapor vermesinin ardından dört polis hak-
kında hazırlanan iddianameyi kabul eden Yalova 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme başkanının 
“silahla kasten yaralama sonucu ölüme neden ol-
mak” suçundan polis memurlarının Yalova 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları için dosyayı 
iade ettiği 26 Temmuz 2013’te öğrenilmişti. Yalova 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin de görevsizlik kararı ver-
mesi üzerine davanın hangi mahkemede görülece-
ğine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşü 
üzerine karar verileceği 1 Ekim 2013’te öğrenildi.

Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan, 
İbrahim Atabay

Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) 
Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen askeri 
ekip, köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militan-
ları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve 
köyde yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. 
Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise üç kişinin 
çıkan çatışma sonucu öldüğünü ileri sürmüştü.

Operasyona katılan bir askerin öldürülen üç kişi-
nin yargısız infaz edildiğini belirterek yaptığı ihbar 
üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş 

Ahmet Cömert (bkz. Toplantı ve Gösteri Hakkı)

İstanbul’da Gezi Parkı’na yönelik müdahaleler ve 
polisin uyguladığı şiddet nedeniyle başlayan ey-
lemler sırasında 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldı-
ğı eylemde yaşamını yitiren Ahmet Cömert’in (22) 
ön otopsi raporunda Abdullah Cömert’in ateşli 
silahla öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğu 
bilgisi 5 Temmuz 2013’te ortaya çıktı.

Abdullah Cömert’in kesin otopsi raporunda Ab-
dullah Cömert’in ölümüne gaz bombası fişeğinin 
neden olduğu 5 Ekim 2013’te ortaya çıktı.

Jandarmanın olaya ilişkin hazırladığı rapora da 
atıfta bulunan Adli Tıp Kurumu raporunda, “Ab-
dullah Cömert’in ölümünün gaz fişeğinin kafaya 
isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile 
birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti 
sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi” ifadesi 
yer aldı. 

Raporun ardından devam eden soruşturma kap-
samında Ahmet Kuş, Hacı Ali Demir ve Mustafa 
Kızıltepe adlı üç polis memurunun sanık sıfatıyla 
ifadelerinin alındığı 3 Kasım 2013’te öğrenildi.

3-4 Ekim 2013’te ifade veren polis memurlarının 
olay günü kimseyi hedef almadıklarını ve gaz fişe-
ğini kalabalıkların arkasına attıklarını iddia ederek 
gaz fişeği atma konusunda eğitim aldıklarını ve 
fişeğin öldürücü olup olmadığını bilmediklerini 
iddia ettikleri öğrenildi.

Dilan Dursun (bkz. Toplantı ve Gösteri Hakkı)

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen Et-
hem Sarısülük’ün 16 Haziran 2013’teki cenazesine 
gaz bombası kapsülüyle başından vurulan Dilan 
Dursun’un (20) yaralanmasıyla ilgili soruşturmaya 
“avukatların soruşturma evrakını incelemesi veya 
örnek almasının soruşturmanın selametini teh-
likeye düşürebileceği” gerekçesiyle gizlilik kararı 
alındığı 18 Temmuz 2013’te öğrenildi.

Mazlum Akay

Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de 
Abdullah Öcalan’ın bir yıldır avukatlarıyla görüştü-
rülememesini protesto eden gruba müdahale eden 
polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından 
birinin kapsülünün isabet ettiği Mazlum Akay (11) 
kaldırıldığı hastanede 2 Ağustos 2012’de yaşamını 
yitirmişti.
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memurları duruşmaya katılmazken; duruşmada 
mahkeme heyeti, delillerin değiştirilmesiyle ilgili 
yürütülen soruşturma hakkında Diyarbakır Cum-
huriyet Başsavcılığı’na yazdığı beşinci yazıya da 
yanıt verilmemesi nedeniyle duruşmayı 28 Kasım 
2013’e erteledi.

Volkan Polat

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 6 Nisan 2006’da sivil 
polis memuru Remzi Cihat Durukan tarafından 
yakın mesafeden ateş edilmesi sonucu vücuduna 
isabet eden iki kurşun sonucu yaşamını yitiren 
Volkan Polat’ın öldürülmesiyle ilgili açılan davanın 
Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis memuruna 
verilen 10 yıllık hapis cezasını çok bularak bozma-
sının ardından yeni karar duruşmasının görüldüğü 
25 Ağustos 2012’de öğrenilmişti.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme heyeti, “sanığın fiili haksız tahrik 
altında işlediği” gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis 
cezası verilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis memuru-
nun “meşru müdafa sınırları içinde hareket ettiği” 
gerekçesiyle kararı bozmasının ardından aynı 
mahkemede yeniden yapılan yargılamada mahke-
me heyetinin Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin görüşü 
doğrultusunda sanık polis memurunun beraat 
etmesine karar verdiği 12 Ekim 2013’te öğrenildi.

Kafkas Üniversitesi (Kars) öğrencisi Volkan Polat 
(24), 5 Nisan 2006’da Avcılar’da balıkçılarla kavga 
etmiş, sahilde bulunanlar Volkan Polat’ı bir taksiye 
bindirerek uzaklaştırmıştı.

Volkan Polat, sahilde kalan otomobilini almak için 
arkadaşı Z.P. ile birlikte 6 Nisan 2016’da Avcılar’a 
gitmiş, aracıyla yola çıktığında sivil plakalı bir oto-
mobil tarafından takip edildiğini anlayıp kaçmaya 
başlamış, sivil plakalı otomobilde bulunan sivil 
polis memurları Volkan Polat’ı durduramayınca 
otomobilin lastiklerine ateş etmiş, lastikleri patla-
yan Volkan Polat’ın otomobili bariyerlere çarparak 
durmuştu. Polis memurlarından Remzi Cihat 
Durukan ise otomobilin kapısını açarak Volkan 
Polat’a 2 el ateş etmiş ve ağır yaralı halde hastaneye 
kaldırılan Volkan Polat yaşamını yitirmişti. 

Mehmet Eliveren, Yılmaz Eliveren

Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 17 Nisan 1999’da, Mil-

İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri alındıktan 
sonra Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan 
18 askerden dönemin Van İl Jandarma Alay Komu-
tanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün hariç 17 asker 
“kaçma ihtimalleri olmadığı” gerekçesiyle 24 Mayıs 
2012’de tahliye edilmişti.

Toplam 18 emekli ve muvazzaf askerin şüpheli 
olduğu soruşturma sonunda hazırlanan iddia-
namenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edilmiş fakat dava “güvenlik” gerekçesiyle 
Ankara’ya taşınmıştı.

Devam eden davanın Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanık 
avukatlarını ve ailelerin avukatlarını dinleyen 
mahkeme heyeti, mezarların açılmasını talebinin 
değerlendirilmesi ve gizli tanıkların dinlenmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi.

Devam eden davanın Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 7 Ekim 2013’te görülen duruşma-
sında mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu olan tek 
sanığı emekli Albay Vecihi Halil İyigün’ün tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

Devam eden davanın Ankara 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 25 Kasım 2013’te görülen duruş-
masında gizli tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, 
duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması 
amacıyla erteledi. 

İddianamede Vecihi Halil İyigün ve olayda yer alan 
asker hakkında “insan öldürmeye azmettirdikleri” 
suçundan 3 kere ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası talep ediliyor.

Mahsun Mızrak

Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öl-
dürülen militanların cenazelerinin karşılanması 
sırasında 14 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin 
tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaşamını 
yitirenlerden Mahsun Mızrak’ın ölümüne neden 
oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis memurları 
B.Ö., H.A. ve N.Ö. hakkında açılan davaya 17 Eylül 
2013’te devam edildi.

“Olası kasıt sonucu ölüme neden oldukları” suçla-
masıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarba-
kır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis 
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5 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak.

Mehmet Uytun

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 9 Ekim 2009’da gerçekleş-
tirilen protesto gösterilerine müdahale eden kolluk 
güçlerinin attığı gaz bombasının annesiyle balkon-
da oturan Mehmet Uytun’a (1,5) gelmesi sonucu 
ağır yaralanan Mehmet Uytun, beyninde darbeye 
bağlı ödem oluşması sonucu 19 Ekim 2009’da te-
davi gördüğü Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp 
Fakültesi’nde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamın-
da olay yeri incelemesi, savcılık değerlendirmesi ve 
Adli Tıp Kurumu raporu Mehmet Uytun’un ölü-
müne gaz bombasının neden olduğu kesinleşme-
sine rağmen Cizre Kaymakanlığı’nın “suçlamada 
yeterli delil bulunmadığı ve işleme gerek olmadığı” 
gerekçesiyle Uzman Jandarma Hakan Alkan hak-
kında soruşturma izni vermediği 3 Aralık 2013’te 
öğrenildi.

letvekili Genel Seçimleri öncesinde özel harekât 
polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu 
“ilçeye sızmaya çalışan PKK militanları” oldukları 
gerekçesiyle öldürülen Mehmet Eliveren (19) ile 
Yılmaz Eliveren’in (17) soruşturma dosyasında 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” yönünde kayıt yer 
alamasına rağmen olayın görgü tanığı 60 kişiyi 
dinleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
Mehmet Eliveren ile Yılmaz Eliveren’in sivil oldu-
ğuna kanaat getirerek dosyayı yeniden açtığı ve 
soruşturmanın sürmesi amacıyla Bingöl Cumhu-
riyet Başsavcılığı’na gönderdiği 22 Ekim 2013’te 
öğrenilmişti.

Bingöl Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen 
soruşturmanın tamamlandığı ve dönemin Genç 
İlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni, komiserler Bülent 
Gümüşay, Ahmet Kenan Çayır polis memurları 
Mehmet Atıcı, Mehmet Yolaçtı hakkında “tasarla-
yarak insan öldürme”, “tehdit”, “kamu görevlisinin 
resmi belgede sahteciliği” suçlarından iddianameyi 
hazırladığı 14 Aralık 2013’te öğrenildi. İddiana-
meyi kabul eden Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

2. FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

2013 yılında 8 faili meçhul cinayet işlendi. Öldürülenlerin 3’ünün geçici köy korucusu olduğu 
belirlendi.

Kamil Kocabay

Ağrı’nın Çukurçayır Köyün’de 8 Şubat 2013’te, eski 
geçici köy korucusu Kamil Kocabay (36) köyün 
girişindeki köprüde asılmış halde bulundu.

Mehmet Coşkun

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 12 Mart 2013’te kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 
Mehmet Coşkun adlı geçici köy korucusu kaldırıl-
dığı Cizre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
Eylem, HPG tarafından 13 Mart 2013’te üstlenildi.

Murat İzol

Diyarbakır’ın Fiskaya Mahallesi’nde 28 Mart 
2013’te, polis ekibinin kovaladığı ve ateş açması 
nedeniyle Dicle Nehri’ne atladığı ileri sürülen 
Murat İzol’un (19) cesedi 7 Nisan 2013’te Ongözlü 
Köprü’nün yakınlarında bulundu.

Görgü tanıkları Murat İzol’un kafasında kurşun izi 
olduğunu ileri sürerken konuya ilişkin açıklama 
yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şu-
besi yetkilileri, Murat İzol’un otopsi kontrolüne gir-
diklerini ve ölüm nedeninin Adlî Tıp Kurumu’nun 
hazırlayacağı rapor sonunda ortaya çıkabileceğini 
açıkladılar.

Ramazan Erkan

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 20 Haziran 2013’te kim-
liği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldı-
rıya uğrayan geçici köy korucusu Ramazan Erkan 
(57) ağır yaralı halde kaldırıldığı Silopi Devlet 
Hastanesi’nde 21 Haziran 2013’te öldü. Ramazan 
Erkan’ın 2009 yılında Ergenekon Soruşturması do-
layısıyla bir süre tutuklu kaldığı ve 1990’lı yıllarda 
Levent Ersöz’le birlikte çalıştığı öğrenildi.



Yaşam Hakkı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

20 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Hacı Ali Evgün

Batman’ın Kozluk İlçesi’nde 2 Kasım 2013’te 
Batman-Kozluk karayolunda bulunan petrol is-
tasyonunun sahibi Hacı Ali Evgün, Toros model 
bir araçla istasyona gelen kimliği belirsiz kişilerce 
öldürüldü. Güvenlik kameralarının kayıtta olduğu 
esnada elektrik kesintisinin de meydana geldiği öğ-
renilirken Hacı Ali Evgün’ün daha önce kendisin-
den para isteyen geçici köy korucuları tarafından 
öldürülmüş olabileceği iddia edildi.

2.1. Devam Eden veya Sonuçlanan Faili 
Meçhul Cinayet Davaları

Mecit Baskın Cinayeti ve Ankara Civarındaki 
Diğer Faili Meçhul Cinayetler

1990’lı yıllarda işlenen meydana gelen faili meçhul 
cinayetlerle ilgili devam eden soruşturma kapsa-
mında aranan ve Ankara’da 30 Eylül 1999’te kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı 
sonucu yaşamını yitiren Altındağ Nüfus Müdürü 
Mecit Baskın’ın öldürülmesinin de faillerinden 
olduğu ileri sürülen eski özel harekât polis me-
muru Ziya Bandırmalıoğlu’nun Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındığı Bilecik’ten Ankara’ya getirilerek çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandığı 28 Ocak 2013’te 
öğrenildi.

1990’lı yıllarda işlenen meydana gelen faili meçhul 
cinayetlerle tutuklanan eski özel harekât polisi Er-
can Ersoy 10 Temmuz 2013’te adlî kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Mecit Baskın’ın da arasında bulunduğu 1990’lı 
yıllarda Ankara’da işlenmiş faili meçhul cinayetlere 
ilişkin ilk soruşturma 20 Eylül 2013’te hazırlandı.

Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili 
Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın zamanaşımı süresi-
nin dolmasına 10 gün kala hazırladığı iddianamede 
Mecit Baskın’ın öldürülmesi olayıyla ilgili bir nu-
maralı şüpheli olarak Mehmet Ağar, iki numaralı 
şüpheli olarak Korkut Eken olmak üzere toplam 
12 şüpheli hakkında suçlamalara yer verildi. İddi-
aname değerlendirilmesi amacıyla Ankara 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede yer verilen ve haklarında ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası talep edilen diğer şüphe-

Cemal Beyazgül

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 23 Haziran 2013’te 
taksi şoförü Cemal Beyazgül’ün (45) aracı Çak-
maklı Köyü’nün yakınlarında terk edilmiş halde 
bulundu. Kendisinden haber alamayan Cemal 
Beyazgül’ün ailesinin “devletle işbirliği yaptığı” id-
diasıyla “TKP/ML-TİKKO Örgütü’nün alıkoymuş 
olabileceğini” ileri sürdükleri 4 Temmuz 2013’te 
öğrenildi. Cemal Beyazgül’ün işkence edilmiş cese-
di 16 Temmuz 2013’te bulundu.

Ali Bulut

Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde 26 Ağustos 2013’te Ba-
rış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticisi Ali 
Bulut (45) elleri arkadan bağlı, ağzına cep teleonu 
sıkıştırılmış olarak tavana asılmış halde bulundu.

Ahmet Atakan

Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi planlanan 
yol yapımına karşı üniversite çevresinde düzenle-
nen protesto gösterilerine yönelik ve genel olara 
tüm protesto gösterilerindeki polis şiddetini yanı 
sıra Suriye’ye yönelik olası bir uluslararası müda-
haleyi protesto etmek amacıyla Hatay’da 9 Eylül 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis 
ekipleri gece boyunca gaz bombaları, plastik mer-
mi ve basınçlı suyla saldırdı.

Yoğun olarak kullanılan gaz bombaları eşliğindeki 
saldırılar esnasında ağır yaralanan Ahmet Atakan 
(22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ya-
kınları Ahmet Atakan’ın başına isabet eden gaz 
bombası fişeğiyle öldürüldüğünü savunurken, 
CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl de Ahmet 
Atakan’ın başında darbe izi bulunduğunu ifade etti.

Olayın ardından açıklama yapan polis yetkilileri 
ise Ahmet Atakan’ın 3 katlı binanın çatısındaki 
güneş enerjisi panelini atmak isterken dengesini 
kaybedip düştüğünü belirtirken, Hatay Valiliği de 
polisin orantılı şekilde müdahale ettiği esnada bir 
kişinin üç katlı bir binadan düştüğü yönünde gelen 
anonslar üzerine olay yerine ambulans gönderildiği 
fakat olay yerinde bulunanların kendi imkânlarıyla 
hastaneye götürdükleri Ahmet Atakan’ın tüm 
müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği yönünde 
açıklama yaptı.
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1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul Savaş Buldan 
ve iki arkadaşının da arasından bulunduğu bazı 
cinayetlere ilişkin 3. soruşturmanın tamamlandığı 
20 Aralık 2013’te öğrenildi.

Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili 
Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddia-
namede cinayetlerle ilgili “Yeşil” kod adlı Mahmut 
Yıldırım, Mehmet Ağar ve Korkut Eken olmak 
üzere toplam 19 şüpheli hakkında suçlamalara yer 
verildi. İddianame değerlendirilmesi ve eklenmesi 
amacıyla faili meçhul 15 cinayetle ilgili davanın 
devam ettiği Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi.

Soruşturma kapsamında eski Başbakanlar Tansu 
Çiller ve Mesut Yılmaz, eski Genelkurmay Başkanı 
Doğan Güreş, eski MİT mensubu Mehmet Eymür, 
emekli Tümgeneral Veli Küçük’ün de arasında yer 
aldığı dönemin üst düzey kamu görevlileri hakkın-
da ise ek takipsizlik kararı verildiği bildirildi.

Muhsin Melik

Kapatılan Demokrasi Partisi (DEP) Şanlıurfa 
İl Başkanı Muhsin Melik’in ve şoförü Mehmet 
Ayyıldız’ın 2 Haziran 1994’te Şanlıurfa’da evinden 
işyerine giderken uğradıkları silahlı saldırı sonucu 
faili meçhul şekilde öldürülmelerine ilişkin soruş-
turma dosyasının yeniden açıldığı 27 Mart 2013’te 
öğrenildi.

Diyarbakır Başsavcılığı’nın, toplanan deliller, olay 
yeri krokisi, otopsi raporu, dinlenen tanık ifadeleri 
doğrultusunda yeniden başlattığı soruşturmada, 
talimatı verdikleri iddiasıyla dönemin Başbakanı 
Tansu Çiller, dönemin Genelkurmay Başkanı 
Doğan Güreş ve Sedat Bucak’ın “şüpheli” olarak 
adlarının geçtiği ileri sürüldü.

Ramazan Elçi (bkz. Cemal Temizöz/JİTEM Da-
vası)

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, 
Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün 
görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul 
cinayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jan-
darma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) 
Davası’nın, 23 Aralık 2011’de Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mah-
keme heyeti, 14 Şubat 1994’te öldürülen Ramazan 
Elçi’nin mezarının açılmasına; ölüm sebebinin 

liler ise şöyle: eski Emniyet Özel Harekât Müdürü 
İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, 
Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, 
Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan 
Özkan ve Ahmet Demirel.

İncelemesini tamamlayan Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi ise 2 Ekim 2013’te iddianameyi kabul 
ederek 12 şüphelinin Mecit Baskın’ın öldürülmesi 
suçundan yargılanmasına karar verdi.

Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş 
faili meçhul 15 cinayete ilişkin 2. soruşturmanın 
tamamlandığı 13 Ekim 2013’te öğrenildi.

Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili 
Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddiana-
mede 15 cinayetle ilgili bir numaralı şüpheli olarak 
Mehmet Ağar, iki numaralı şüpheli olarak Korkut 
Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suç-
lamalara yer verildi. İddianame değerlendirilmesi 
amacıyla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi.

İddianamede yer verilen ve haklarında ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası talep edilen diğer şüphe-
liler ise şöyle: eski Emniyet Özel Harekât Müdürü 
İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, 
Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, 
Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan 
Özkan ve Ahmet Demirel.

İddianamede 1990’lı yıllarda öldürülen Avukat 
Yusuf Ekinci, Avukat Faik Candan, müfettiş Namık 
Erdoğan, işadamı Behçet Cantürk ile şoförü Recep 
Kuzucu, müteahhit Fevzi Aslan, Şahin Aslan, avu-
kat Medet Serhat, İsmail Karaalioğlu, Savaş Buldan, 
Hacı Koray, Adnan Yıldırım, İranlı Lazem Esmaeli 
ve Asger Simitko, Anavatan Partisi Keskin (Kırık-
kale) İlçe Başkanı Metin Vural cinayetlerinin yer 
aldı.

İddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ikisi tutuklu 12 kişinin yargılan-
masına 27 Kasım 2013’te başlandı. Duruşmadya 
katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Ziya Bandırmalıoğlu’nun 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 
diğer tutuklu sanık Ayhan Çarkın’ın ise tutukluluk 
halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
19 Şubat 2014’e erteledi.
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birini kabul etmiyorum. Zaten bu konularla ilgili 
bilgi ve belgelere dayalı savunmamı sizlere ilettim” 
dedi.

Müşteki avukatlarının, sanığın tutuklu yargılanma-
sı yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. 

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Ekim 
2013’te devam edien duruşmaya katılan sanık An-
kara Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa 
Çitil JİTEM adlı oluşumdan bilgisinin olmadığını 
söyleyerek dava dosyasındaki iddiaların hiçbirini 
kabul etmediğini tekrarlardı.

Müşteki avukatlarının, sanığın tutuklu yargılanma-
sı yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. 

İddianamede Musa Çitil’in öldürülen sivil va-
tandaşlarla ilgili “terörist” diye tutanak tuttuğu 
anlatıldı. İddianamede cinayetlere şu şekilde yer 
verilmişti: 

16 Şubat 1993’te, Dumanlı Köyü’nden Seydoş Çevi-
ren, Ahmet Çeviren, Yusuf Çeviren, Abide Çeviren 
ahıra konulan bombanın patlatılmasıyla, Ramazan 
Çeviren ve Mehmet Nejat Arıs’ın açılan ateşle ölü-
mü.

4 Ocak 1994’te, taksici Mustafa Aydın’ın aracıyla 
kaçırılarak öldürülmesi. Tanık anlatımlarına göre 
Mustafa Aydın’ın aracının Derik İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na girdiği görüldü sonra cesedi bu-
lundu.

6 Şubat 1994’te, Mehmet Erek, Ramazan Erek 
ve Ahmet Erek’in ölümü. Mehmet Erek 5 Şubat 
1994’te eve gelmedi. Bir gün sonra çobanlar köye 
gelip, bir ceset bulduklarını söyledi. Ramazan Erek 
ve Ahmet Erek yanlarına aldıkları iki arkadaşıyla 
cesede bakmaya gitti. Jandarmanın yol kontrolüne 
takıldılar ve kayıplara karıştılar. İkisinin cesedi 
daha önce öldürülen Mehmet Erek’in yanında bu-
lundu. 

17 Mayıs 1994’te, Piro Ay Kelektepe Mezrası’nda 
“PKK’ye yardım ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı, 
Piro Ay’ın kısa bir süre sonra cesedi bulundu. 

12 Haziran 1994’te, Vecdi Avcıl önce askerler tara-
fından gözaltına alındı. Bir süre sonra çatışmada 
öldürülen 3 PKK militanıyla beraber kimsesizler 

araştırılmasına ve cesede DNA testi yapılmasına 
karar vermişti.

Karar üzerine 2 Mart 2012’de Cizre Kimsesizler Me-
zarlığı’ndaki Ramazan Elçi’ye ait olduğu düşünülen 
mezar açtırılarak, alınan kemik parçası örnekleri, 
maktulün oğulları Mehmet Elçi ve Mesut Elçi’nin 
DNA’sı ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderilmişti.

Alınan örnekler üzerine yapılan tıbbi inceleme 
sonucunda hazırlanan raporun Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne ulaştığı 3 Nisan 2013’te öğre-
nildi.

Raporda, Ramazan Elçi’nin, oğulları Mehmet ve 
Mesut’dan alınan DNA örnekleriyle kemiklerin 
karşılaştırıldığı belirtilerek, “iddia edilen hüviyeti 
meçhul şahsın Mehmet ve Mesut Elçi’nin yüzde 
99.99 ihtimalle biyolojik babası olabileceği tespit 
edilmiştir” denildi.

Raporda ayrıca nüfus kaydında ölüm sebebi “kalp 
krizi” olarak yer alan Ramazan Elçi’nin “kişinin 
ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralan-
masına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi 
değişimler sonucu meydana gelmiş olduğu” ifadesi 
yer aldı.

Mardin/13 Faili Meçhul Cinayet

Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil 
hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma Komu-
tanı olarak görev yaptığı dönemde işlenen 13 faili 
meçhul cinayete ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin kabul 
edilmesi üzerine dava açıldığı 9 Eylül 2012’de öğ-
renilmişti.

Musa Çitil’in “güvenlik” gerekçesiyle dava dosya-
sının Çorum’a gönderilmesinin ardından Çorum 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 29 
Nisan 2013’te başlandı. Duruşmaya sanık Ankara 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil 
raporlu olduğu için gelmedi. Müşteki avukatları-
nın, sanığın tutuklu yargılanması yönündeki tale-
bini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

1 Temmuz 2013’teki duruşmaya sanık Ankara 
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil 
katıldı ve ifade verdi. Dava dosyasındaki iddiaların 
hiçbirini kabul etmediğini ifade eden Musa Çitil, 
“duyuma dayalı ve somut olmayan iddiaların hiç-
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Diyarbakır’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşı-
mına uğramasına 84 gün kala eski JİTEM tetikçisi 
Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla 
suçlanan Hamit Yıldırım, Şırnak’ın Kumçatı 
Beldesi’nde 29 Haziran 2012’de 1992/2598 numaralı 
dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır Savcılığı’nın 
talimatı üzerine gözaltına alınmıştı.

JİTEM elemanı Hamit Yıldırım, Diyarbakır Em-
niyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 2 
Temmuz 2012’de savcılığa çıkarılmış, soruşturmayı 
yürüten Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman 
Coşkun tarafından ifadesi alınan Hamit Yıldırım, 
daha sonra tutuklanma istemiyle gönderildiği 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanmıştı.

Başlatılan soruşturma sonunda Hamit Yıldırım’ın 
da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Terörle 
Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. Maddesi ile görevli 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğince 
hazırlanan iddianame, 5 Temmuz 2013’te iddi-
anameyi değerlendiren Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede yer alan sanıklardan tetikçilik yap-
tığı belirtilen Hamit Yıldırım ile “Yeşil” kod adlı 
Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan ve emekli 
albay Savaş Gevrekçi’nin haklarında talep edilen 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 20’şer yıl 
hapis cezasıyla yargılanmalarına 31 Temmuz 
2013’te başlandı. Duruşmada iddianameyi okuyan 
ve cinayet günü Musa Anter’in yanında bulunan 
Orhan Miroğlu ile sanık Savaş Gevrekçi’nin ifade-
lerini alan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Savaş 
Gevrekçi’nin tutuklanması talebini reddederek 
duruşmayı erteledi.

Sanık dört kişinin yargılanmasına ise 7 Ekim 
2013’te devam edildi. Duruşmada Genelkurmay 
Başkanlığı’nın, o dönemde kurulan İstihbarat Grup 
Komutanlığı personel listesini deşifre edilmemesi 
şartıyla mahkemeye gönderdiği öğrenildi. Mah-
keme heyeti listeyi avukatların sadece inceleye-
bileceğini belirterek listeye yayın yasağı koyarak 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı erteledi.

2 Aralık 2013’teki duruşmaya cinayette tetiği çek-
tiği iddia edilen tutuklu sanık Hamit Yıldırım ilk 

mezarlığında gömüldü. Vecdi Avcıl’ın cesedi bura-
da bulundu. 

1 Ekim 1994’te, Mehmet Faysal bir yol kontrolü 
sırasında gözaltına alındı ve Derik İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na götürüldü. Daha sonra cesedi bu-
lundu. 

Muş/9 Faili Meçhul Cinayet

Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde 
17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım ve yatak-
lık ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi so-
nucu yanarak ölen 9 kişiyle ilgili Muş Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma so-
nunda dönemin Hasköy Jandarma Karakol Komu-
tanı Yüzbaşı B.K., Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı 
Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş T.N. ve Özel 
Harekat Şube Müdür Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez 
müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianameyi 
kabul eden Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık 4 
kişinin yargılanmasına 4 Eylül 2013’te başlandı.

Duruşmada olay gününe dair tanık anlatımlarını 
dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hak-
kında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı 
vererek duruşmayı 20 Kasım 2013’e erteledi.

Davanın görüldüğü Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 
davanın başka ilde görülmesi talebiyle Adalet 
Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu değerlendiren ba-
kanlık davanın “güvenlik” gerekçesiyle Kırıkkale 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine ve duruş-
manın 4 Aralık 2013’te başlamasına karar verdi. 

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Aralık 
2013’te başlayan duruşmada ifade veren sanıklar 
olay gününe dair bir şey hatırlamadıklarını iddia 
ederek olayın PKK tarafından gerçekleştirilmiş 
olabileceğini ileri sürdüler.

Tanık olara dinlenen İsa Öğüt ise evin yanmadan 
önce köye askerlerin geldiğini belirterek, askerlerin 
köye geldikten sonra köylüleri meydana topladığını 
söyledi.

Davanın yeniden Muş’a alınmasını ve sanıkların 
tutuklanmasını reddeden mahkeme heyeti duruş-
mayı 19 Şubat 2014’e erteledi.

Musa Anter

Yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de 1. Kül-
tür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği 
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dava açılması için dosyanın Cizre Başsavcılığı’na 
gönderildimesine karar verildiği öğrenildi.

Cem Ersever

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele’nin (Jİ-
TEM) kurucusu olduğu iddia edilen ve Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in bir uçak 
kazasında ölümünden sonra görevinden istifa eden 
Cem Ersever ile Neval Boz ve Murat Demir adlı 
itirafçının 1 Kasım 1993’te Ankara’da faili meçhul 
şekilde öldürülmesinin ardından devam eden 
soruşturmayı yürüten savcının 1 Kasım 1993’te 
Çamlıdere İlçesi’nde cesedi bulunan Neval Boz, 
2 Kasım 1993’te Polatlı İlçesi’nde cesedi bulunan 
Murat Demir ve 4 Kasım 199’te Elmadağ İlçesi’nde 
cesedi bulunan Cem Ersever cinayetini Eşref Bitlis 
soruşturmasında olduğu gibi AİHM kararları doğ-
rultusunda “insanlığa karşı suç” kapsamına alarak 
20 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmamasına 
karar verdiği 4 Kasım 2013’te öğrenildi.

Mardin/12 Faili Meçhul Cinayet

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ergenekon 
Davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Albay 
Hasan Atilla Uğur’un Kızıltepe İlçe Jandarma Ko-
mutanı olarak görev yaptığı dönemde gözaltında 
kaybedilen veya faili meçhul şekilde öldürülen 12 
kişinin failleri oldukları iddiasıyla 8 kişi hakkın-
da hazırladığı fezlekeyi Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderdiği 18 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

Fezlekede 8 kişinin “bıçak timi” adında bir JİTEM 
yapılanması oluşturduğu ve söz konusu yapının 
liderinin Hasan Atilla Uğur olduğu diğer şüphelile-
rin ise Ahmet Boncuk, Ünal Alkan, Abdurrahman 
Kurga, Ramazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan, 
Mehmet Emin Kurga ve İsmet Kandemir olduğu 
belirtildi.

Fezlekede yer alan maktül olarak ise 1990’lı yıllar-
da gözaltında kaybedilen veya faili meçhul şekilde 
öldürülen Yusuf Tunç, Abdulvahap Ateş, Necat 
Yalçınkaya, Nurettin Yalçınkaya, Kemal Birlik, Zü-
beyir Birlik, Abdulbaki Birlik, Zeki Alabalık, Mah-
mut Abak, Mehmet Emin Abak, Memduh Demir 
ve Bedran Kaban yer aldı.

Turgut Özal Davası

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 
1993’teki ölümüyle ilgili soruşturmanın 20 yıllık 

defa katıldı. İfadesi alınan sanığın çapraz sorgusu 
yapıldı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Ocak 2013’e 
erteledi.

Bitlis/4 Faili Meçhul Cinayet

Bitlis’in Esenburun Köyü yakınlarında 30 Mayıs 
1993’te ve Kemertepe Mevkisi yakınlarında 21 
Mayıs 1997’de faili meçhul şekilde öldürüldükten 
sonra gömüldükleri toplu mezar bulunan PKK 
militanı 3 kişi ile bir sivilin öldürülmesine ilişkin 
Y.U, T.U. ve E.O. ile birlikte Bitlis İl Jandarma Ko-
mutanlığı görevlileri ve Bitlis Belediyesi görevlileri 
hakkında “kasten insan öldürme ve kişinin hatıra-
sına hakaret” iddialarıyla açılan soruşturmayı dos-
yada yer alan ihbar mektuplarında olaylara ilişkin 
tüm detaylar olmasına rağmen Bitlis Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın mektupların “asılsız olduğu” iddi-
asıyla takipsizlik kararı verdiği 3 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

Şırnak/5 Faili Meçhul Cinayet

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Güçlü Köyü’nün 
Kolgezer Mezrası’nda 12 Ocak 1993’te bir eve giren 
silahlı 3 kişinin Nezir Elgün (8), Lokman Elgün 
(21), Hacer Elgün (4), Hıdır Elgün (20) adlı kardeş-
lerle anneleri Nasibe Elgün’ü (42) dışarı çıkararak 
öldürmesi olayının zamanaşımına uğramasına kısa 
bir süre kala başlatılan soruşturmada savcılığın gö-
revsizlik kararı vererek dosyayı Cizre Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderdiği 6 Eylül 2013’te öğrenildi.

Olaydan sonra Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 
savcılığa gönderdiği olay yeri tutanağında 5 kişi-
nin failinin PKK olduğu belirtilmişti. Görevsizlik 
kararında ise olaydan sonra hazırlanan ölü mu-
ayene raporlarının incelendiği, köy muhtarına 
sadece ölenlerin kimliğinin sorulduğunun, olaya 
ilişkin soru yöneltilmediğinin görüldüğü belirtildi. 
Jandarmanın olay yerini incelemediği, fotoğraf 
çekmediğinin anlatıldığı kararda, boş kovanlar 
incelendiğinde, kullanılan silahların başka olay-
larda kullanılmadığının anlaşıldığının görüldüğü 
de belirtilerek olayın PKK tarafından yapıldığına 
dair herhangi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Bu 
nedenle toplanan deliller ve tanık ifadelerine göre 
şüpheli dönemin Cizre İlçe Jandarma komutanı 
Aydın B.’nin birden fazla kişiyi öldürmek suçundan 
hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 
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Lice/Bahtiyar Aydın Davası

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te 
çıkan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylar 
nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol 
bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu öldü-
rülmesiyle ilgili olarak Bahtiyar Aydın’ın terörist 
saldırıya değil bir iç hesaplaşmaya kurban gittiği 
şeklinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda gö-
revli Ayhan Esen’in bant kaydının ortaya çıkması 
üzerine dosyanın zamanaşımına uğramasına bir 
gün kala tekrar açıldığı 21 Ekim 2013’te öğrenildi. 

Hazırlanan iddianame dosyanın zamanaşımına uğ-
rayacağı gün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi.

İddianamede, olay günü PKK’nin Lice’ye saldırdı-
ğına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne 
dair hiçbir delil elde edilemediği, saldırıların 
DEP’lilere ait binalara ve sivil halka yapıldığı, asker 
ve polis binalarına bir saldırının olmadığı belirtile-
rek operasyonu yürüten dönemin Diyarbakır Alay 
Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Kıdem-
li Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası talep edildi. Yargılamaya 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak 
2014’te başlanmasına karar verildi.

zamanaşımı süresinin dolmasına 17 gün kala 31 
Mart 2013’te, ilk kez bir “şüpheli” ifadesine baş-
vuruldu. Ergenekon ve Zirve Yayınevi davalarının 
tutuklu sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, Tur-
gut Özal’ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında 
“şüpheli” sıfatıyla ifade verdi. Gelişmeyle birlikte 
soruşturmadaki 20 yıllık zamanaşımı süresi de 10 
yıl daha uzamış oldu.

Başlatılan soruşturma sonunda emekli Tuğgeneral 
Levent Ersöz hakkında hazırlanan iddianame An-
kara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildi.

İddianamede tek şüpheli olarak yer alan Levent 
Ersöz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken 
yargılamaya 11 Eylül 2013’te başlandı. Levent Ersöz 
duruşmaya katılmazken, taraf avukatlarının talep-
lerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 9 Aralık 
2013’e erteledi.

9 Aralık 2013’teki duruşmada Ahmet Özal’ı 
dinleyen mahkeme heyeti, Levent Ersöz’ün tele-
konferans yöntemiyle ifadesinin alınmasına karar 
vererek duruşmayı 19 Mart 2014’e erteledi.

3. TOPLU MEZAR KAZILARI

Hakkâri/Şemdinli

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bêgalte (Or-
mancık) Köyü yakınlarındaki Xepîştê bölgesine 
pancar toplamaya giden köylüler, PKK militanı 3 
kişiye ait olduğu ileri sürülen toplu mezarda kemik 
ve elbise parçaları buldular.

Şırnak/Cizre

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 4 Haziran 2013’te, bir 
cenazeyi gömmek için mezarlıkta kazı yapılırken 
elbiseleri ile gömülmüş bir cesede rastlandı. Ceset 

mezarlıktan çıkarılırken yapılan ikinci mezar yeri 
kazısında da 3 ayrı ceset daha yine elbiseleri ile 
gömülü halde bulundu. Bulgular üzerine Cizre 
Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Van/Başkale

Van’ın Başkale İlçesi’nde 4 Haziran 2013’te, PKK 
militanı 15 kişiye ait olduğu ileri sürülen bir toplu 
mezar bulundu. Cenazelerin kimliklerin belirlene-
bilmesi için soruşturma başlatıldı.
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8 Kasım 2013’teki duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan itirafçı-
lar Hıdır Altuğ ve Fırat Altın’ın tutuklu kaldıkları 
süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesi-
ne karar vererek duruşmayı 3 Ocak 2014’e erteledi.

Şemdinli Davası

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım 
ayında bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralan-
masıyla sonuçlanan Seferi Yılmaz’a ait kitapevinin 
askeri görevliler tarafından bombalanmasıyla ilgili 
iki astsubay ve bir itirafçının yargılandığı davayı 
18 Şubat 2011’de değerlendiren Askeri Yargıtay, 
üç sanığın sivil mahkemede yargılanmasına karar 
vermişti.

Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş, 
daha önce Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
39’ar yıl 5’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkûm 
edilmiş fakat Yargıtay’ın kararı bozması üzerine 
dosya askerî mahkemeye gitmişti. Askerî mahke-
me de 15 Aralık 2007’deki ilk duruşmada tutuksuz 
yargılanmak üzere sanıkları tahliye etmişti.

Askeri Yargıtay’ın kararı üzerine haklarında 8 Ha-
ziran 2011’de tutuklama kararı çıkarılan üç sanığın 
Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılan-
masına 10 Ocak 2012’de devam edilmişti.

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara 
verilen hapis cezalarının tekrar verilmesini talep 
etmişti. 10 Ocak 2012’de kararını açıklayan mah-
keme heyeti, “yasadışı örgüt kurdukları”, “insan 
öldürdükleri” ve “insan öldürmeye teşebbüs ettik-
leri” suçlarından sanıklara toplam 39’ar yıl 10’ar ay 
27’şer gün hapis cezası vermişti.

11 Ekim 2012’de kararı değerlendiren Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi, sanıklara “insan öldürdükleri” ve 
“insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından 
verilen 38’er yıl hapis cezası kararını onamıştı.

4. 1990’LI YILLARDA DEVTLET İÇİNDE 
MEYDANA GELEN YAPILANMALARIN 

İŞLEDİKLERİ SUÇLARA İLİŞKİN 
SORUŞTURMALAR ve DAVALAR

Cizre Davası

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, 
Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün 
görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul ci-
nayetle ilgili olarak açılan, yedi sanıklı Jandarma 
İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’na, 
22 Şubat 2013’te Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmayla devam edildi.

Duruşmada Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993-1995 
yılları arasında işlenen 10 faili meçhul cinayetle 
ilgili tamamlanan soruşturma sonunda hazırlanan 
iddianamede sanık olarak yer alan ‘Yavuz Hoca’ kod 
adını kullanan ve 1994 yılında Cizre İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nda görev yapan Uzman Çavuş Bur-
hanettin Kıyak, Adem Yakin, Abdulhakim Güven 
(Fırat Altın) ve Hıdır Güven adlı 3 itirafçıyla ilgili 
dava dosyasının mevcut dava dosyasıyla birleştiril-
mesinin ardından Burhanettin Kıyak’ın ifadesini 
alan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

5 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıklar Burhanettin 
Kıyak, Adem Yakın ve Cemal Temizöz’ün ifadesini 
alan mahkeme heyeti, maktül Ömer Candoruk’un 
ağabeyi Salih Candoruk’un tanık sıfatı ile dinlen-
mesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın 5 Tem-
muz 2013’teki duruşmasında sanıklar Burhanettin 
Kıyak, Adem Yakın ve Cemal Temizöz’ün ifadesini 
alan ve maktül Ömer Candoruk’un ağabeyi Salih 
Candoruk’un tanık sıfatı ile dinleyen mahkeme 
heyeti, mahkemeye gönderilen raporda, sorgu ve 
gözaltı kayıtlarında “Yavuz Güneş” kod adını kul-
lanan kişinin Burhanettin Kıyak olduğunun kri-
minal raporla tespit edildiğini açıkladı. Sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar veren 
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

6 Eylül 2013’teki duruşmayı mahkeme heyeti, dava 
dosyasını esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması 
amacıyla savcıya göndererek erteledi.



Yaşam HakkıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

27Türkiye İnsan Hakları Vakfı

kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir 
Aygan’ın da bulunduğu beş sanığın yargılandığı 
JİTEM Davası’nın “atılı suçun aynı olması” nede-
niyle birleştirilmesinin ardından toplam 16 sanıklı 
davada yargılamaya 19 Temmuz 2013’te Diyarbakır 
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya sanıkların hiçbirinin katılmaması 
üzerine avukatların taleplerini dinleyen mahke-
me heyeti, sanıklardan “Yeşil” kod adlı Mahmut 
Yıldırım’ın bulunması için gazeteye ilan verilme-
sine, haklarında yakalama emri bulunan sanık 
Mahmut Yıldırım, Hacı Hasan, Mehmet Zahit 
Karadeniz ve Muhsin Gül hakkındaki yakalama 
emri ile sanık Abdülkadir Aygan için çıkartılan gı-
yabi tutuklama kararlarının devam etmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi.

14 Kasım 2013’te devam eden duruşmaya sanıkla-
rın hiçbirinin katılmaması üzerine tanık sıfatıyla 
ifadesi alınan emekli albay Arif Doğan’ın ifadesini 
okuyan mahkeme heyeti haklarında yakalama 
emri bulunan sanık Mahmut Yıldırım, Hacı Hasan, 
Mehmet Zahit Karadeniz ve Muhsin Gül hakkın-
daki yakalama emri ile sanık Abdülkadir Aygan 
için çıkartılan gıyabi tutuklama kararlarının devam 
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “suç işlemek için kurulmuş 
yasadışı örgütün üyesi oldukları” suçundan verilen 
1’er yıl 10’ar ay 27’şer günlük hapis cezası kararını 
bozarak suçlamayla ilgili davanın yeniden görül-
mesi için dosyayı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
göndermişti.

Yeniden görülen davanın 28 Mart 2013’teki du-
ruşmasında mahkeme heyeti, suç işlemek için 
kurulmuş yasadışı örgütün üyesi oldukları” suçun-
dan tahliye edilmelerine, gelecek duruşmalardan 
vareste tutulmasına karar vererek Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’nin kararını incelemek üzere duruşmayı 
erteledi.

Yeniden görülen davanın 23 Mayıs 2013’teki du-
ruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara söz konusu 
suçlamadan ötürü 1’er yıl 10’ar ay 27’şer gün hapis 
cezası verdi.

İtirafçıların Yargılandığı Dava 

Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–
1994 yılları arasında işlenen faili meçhul cina-
yetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle 
ilgili itirafçılardan oluşan 15 sanıklı Jandarma 
İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’yla, 
Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz ki-
şinin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında “Yeşil” 

5. GÜNEYDOĞU’DA OPERASYONLAR, 
SALDIRILAR

Militan Asker Polis Geçici Köy 
Korucusu Sivil TOPLAM

Ölü Yaralı Ölü Yaralı Ölü Yaralı Ölü Yaralı Ölü Yaralı Ölü Yaralı
Ocak 21 0 0 2 1 1 0 0 0 0 22 3
Şubat 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Mart 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Nisan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayıs 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Haziran 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Temmuz 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ağustos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eylül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasım 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Aralık 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam 13 0 4 7 1 1 0 0 0 0 30 8
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Mardin’in Midyat İlçesi’e bağlı Doğançay Köyü’nün 
kırsal kesiminde 22 Ocak 2013’te bir mağarada 
oldukları tespit edilen PKK militanlarına yönelik 
düzenlenen operasyon sonucu 2 militanın öldüğü 
iddia edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakla-
rının 26 Şubat 2013’te Irak’ın kuzeyinde bulunan 
Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Kandil Dağı 
çevresine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 
4 militanın öldüğü açıklandı. 

Diyarbakır’ın Lice İlçesi ile Bingöl arasında bu-
lunan Tavşantepe mevkiinde 4 Mart 2013’te, yola 
önceden döşenmiş mayının askerî konvoyun geçişi 
sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 
4 asker yaralandı.

ALIKONANLAR

Asker 13 (8’i 2013’ten önceki tarihlerde PKK tarafından alıkonmuş olup tamamı serbest 
bırakıldı.)

Sivil 17 (6’sı MKP/HKO tarafından diğerleri PKK tarafından alıkonmuş olup tamamı serbest 
bırakıldı.)

Korucu 1 (Serbest bırakıldı.)

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 8 Ocak 2013’te 
Karataş Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldı-
rının ardından çıkan çatışma sonucu bir asker ile 
14 militanın öldüğü, 2 askerin de yaralandığı ileri 
sürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakla-
rının 14 Ocak 2013’te Irak’ın kuzeyinde bulunan 
Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Kandil Dağı 
çevresine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 
7 militanın öldüğü açıklandı. 

Mardin’de 16 Ocak 2013’te Devlet Hastanesi’nde 
görevli polis memurlarının içinde bulunduğu araca 
hastanenin önünde açılan ateş sonucu yaralanan 
Cengiz Engizek (37) adlı polis memuru kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 18 Ocak 2013’te zırhlı polis 
aracına devriye görevi sırasında atılan ses bombası 
sonucu bir polis memuru yaralandı.

Abdullah Öcalan Tarafından Yapılan “Silahkes” Çağrısı…
Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözümüne yönelik PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan 

görüşmelerin ilk somut çağrısı 21 Mart 2013’te Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasında Abdullah Öcalan 
tarafından yapıldı.

Kaldığı İmralı Adası F Tipi Cezaevi’nden mektup yazan Abdullah Öcalan’ın 5 sayfalık mesajı Pervin Buldan 
tarafından Kürtçe, Sırrı Süreyya Önder tarafından da Türkçe olarak okundu.

Abdullah Öcalan mesajında yaptıkları mücadelenin boşa gitmediğini ifade ederek “bu bir son değil, yeni bir baş-
langıçtır. Mücadeleyi bırakma değil, farklı bir mücadeleye başlatmaktır” dedi.

Abdullah Öcalan, Türkiye sınırları içinde bulunan silahlı PKK militanlarına sınırdışına çekilmeleri yönünde çağrı 
yaparak “artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir” dedi.

Ağrı Dağı’nın Iğdır tarafında bulunan Korhan 
Yaylası’nın Bayraktepe bölgesinde bulunan kale 
yakınlarında 1 Mayıs 2013’te devriye görevi yapan 
jandarma ekibinin önceden döşenmiş mayına 

basmaları sonucu meydana gelen patlama nede-
niyle jandarma erleri Mustafa Altan ile İbrahim 
Özkıdır yaralı halde götürüldükleri Iğdır Devlet 
Hastanesi’nde yaşamlarını yitirdiler.
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şilerce alıkonan şantiye şefi Abdullah Başyiğit 10 
Temmuz 2013’te serbest bırakıldı.

Tunceli’nin Geyiksu Köyü’nden 9 Temmuz 2013’te 
MKP/HKO militanlarınca alıkonan altı işçi 10 
Temmuz 2013’te serbest bırakıldı.

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde sınıra yapılan ka-
rakol inşaatının şantiye şefi M.E.’nin 17 Temmuz 
2013’te kimliği belirsiz kişilerce alıkonduğu ortaya 
çıktı.

Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Suveren Köyü’nde 
19 Temmuz 2013’te yok kesen silahlı bir grup üç 
işçiyi alıkoydu. Bir müteahhit ile iki işçi 9 Ağustos 
2013’te serbest bırakıldı.

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 8 Temmuz 2013’te bir taş 
ocağında kimliği belirsiz kişilerce alıkonan 3 işçi 5 
Ağustos 2013’te serbest bırakıldı.

19 Ağustos 2012’de HPG militanları tarafından 
alıkonan Hakkâri Korucu Derneği Başkanı Sadi 
Özatak yapılan görüşmeler sonucu 9 Ekim 2013’te 
serbest bırakıldı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nin kırsal kesiminde 
22 Ağustos 2012’de çıkan çatışmada ağır yaralanan 
ve Ankara’da Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde 
tedavi gören Turgay Karaca (24) adlı er 14 Kasım 
2013’te yaşamını yitirdi.

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 8 Aralık 2013’te yüz-
lerini kapatarak yol kontrolü yapan bir grup Bingöl 
49. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli 

Çekilme Başladı…

Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yollarla çözümüne yönelik PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan görüş-
melerin ilk somut çağrısı 21 Mart 2013’te Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasında Abdullah Öcalan tarafından 
yapılmıştı.

Kaldığı İmralı Adası F Tipi Cezaevi’nden mektup yazan Abdullah Öcalan’ın 5 sayfalık mesajı Newroz alanında 
okunmuştu.

Abdullah Öcalan mesajında yaptıkları mücadelenin boşa gitmediğini ifade ederek “bu bir son değil, yeni bir baş-
langıçtır. Mücadeleyi bırakma değil, farklı bir mücadeleye başlatmaktır” demiş ve Türkiye sınırları içinde bulunan 
silahlı PKK militanlarına sınırdışına çekilmeleri yönünde çağrı yaparak “artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine 
çekilmesi aşamasına gelinmiştir” ifadesini kullanmıştı.

Çağrının ardından yapılan görüşmeler sonunda 25 Nisan 2013’te açıklama yapan Murat Karayılan, belirli bir 
program çerçevesinde PKK militanlarının gruplar halinde silahlı olarak 8 Mayıs 2013’te çekilmeye başlayacaklarını 
duyurmuştu.

Alınan karar doğrultusunda 8 Mayıs 2013’te PKK militanları Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nden Türkiye dışına 
çekilmeye başladılar. Çekilmeye ilişkin açıklama yapan Sabri Ok, Türkiye’nin ateşkes kararına uyduğunu ve çekilen 
militanlara yönelik bir girişimde bulunulmadığını ifade etti.  

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 
3 Haziran 2013’te, Türkiye’den çekilen PKK grubuy-
la askeri birlik arasında çıkan çatışmada bir askerin 
taşlardan seken kurşunla yaralandığı açıklandı.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kırklar 
Köyü’nün kırsal kesiminde bulunan krom maden 
ocağını 27 Haziran 2013’te basan silahlı bir grubun 
şantiye binası ile 6 aracı yaktıktan sonra bazı işçileri 
alıkoyarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. 

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 28 Haziran 2013’te 
Yakacık yolunda yol keserek kimlik kontrolü ya-
pan silahlı bir grubun sivil giyimli Jandarma Özel 
Harekât Birliği’nde görevli uzman çavuş Yetkin 
Beğen’i alıkoyduğu açıklandı. Yetkin Beğen 1 
Temmuz 2013’te Hazro İlçesi’nin kırsal kesiminde 
serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde 3 Temmuz 2013’te 
Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı’na yine 
aynı gün Dicle İlçesi’nde Kralkızı Jandarma Koru-
ma Bölük Komutanlığı’na HPG militanlarınca ateş 
açıldığı açıklandı. Diyarbakır Valiliği saldırı sonra-
sında ölen veya yaralanan olmadığını duyururken, 
HPG ise yaptığı açıklamada Hani’de bir askerin 
öldüğünü ileri sürdü.

Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 8 Temmuz 2013’te, taş 
ocağında çalışan kepçe operatörü 3 kişi kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce alıkondu.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kaymaztepe 
Köyün’den 26 Haziran 2013’te kimliği belirsiz ki-
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4 Mart 2013’teki duruşmada sanıkların esas hak-
kındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
savunmaların alınmaya devam edilmesi için duruş-
mayı erteledi.

Davanın 19 Nisan 2013’te görülen duruşmasında 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, sanık Tümgeneral Gürbüz 
Kaya’nın “astının suçu hakkında kanuni takibatta 
bulunmamak” suçunu işlediğinin sabit olmaması 
nedeniyle beraat etmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuğgeneral Zeki Es’e 
“bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve 2 
kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan 6 
yıl 8 ay hapis cezası, sanık Jandarma Uzman Çavuş 
Fatih Taylan Çeker’e “emre itaatsizlikte ısrar suçunu 
işlediği sabit olduğu” gerekçesiyle hükmün açıklan-
ması geri bırakılmak üzere 3 ay 10 gün hapis cezası 
verdi.

Sanık emekli Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan 
ile Kurmay Yarbay Hakan Alaçam’ın ise “ihmal 
suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçunun işlen-
diğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etmesine, 
sanık Piyade Yüzbaşı Nurettin Altay’ın da “büyük 
zararlar veren itaatsizlik” suçundan kastının bulun-
maması nedeniyle beraat etmesine karar verildi.

Astsubay Melik Dikyol, Astsubay Hakan Özer ve 
Uzman Erbaş Uğur Sert ile Erzurum’da görevli 
Uzman Erbaş Ali Akdemir’i alıkoydu. Alıkonan 4 
asker bölgeye giden BDP heyetine Sîsê Köyü’nün 
yakınlarında teslim edilerek serbest bırakıldı.

5.1. Mayın Patlaması Davasında 
Yargılanan Askerî Yetkililer

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 27 Mayıs 2009’da 
askerî aracın geçişi sırasında, daha önce askerlerin 
döşediği mayının patlaması sonucu, altı askerin 
ölümü ve sekiz askerin de yaralanmasıyla sonuç-
lanan olayla ilgili olarak yargılanan tutuksuz sa-
nıklar Tümgeneral Gürbüz Kaya, Tuğgeneral Zeki 
Es, Fatih Taylan Çeker, Hakan Alaçam, Nurettin 
Altay ve Rıza Atilla Erdoğan’ın yargılanmasına 
16 Ocak 2013’te Genelkurmay Başkanlığı Askerî 
Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ettiği 
Zeki Es’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 
çıkarılması da istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların 
ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını 
hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

6. KARA MAYINLARI ve
BİLİNMEYEN CİSİM PATLAMALARI

2013 yılında meydana gelen 13 patlamada 3’ü çocuk, 4’ü Suriyeli, 1’i asker toplam 8 kişi yaşamını 
yitirirken; 9’u çocuk, 7’si Suriyeli, 1’i sivil yetişkin toplam 17 kişi yaralandı. Patlamaların 4’ü 
Hakkâri’de, 3’ü Şırnak’ta, 3’ü Mardin’de, 2’si Diyarbakır’da, 1’i de Gaziantep’te meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt 
Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı 
bölgeden 2 Şubat 2013’te geçmeye çalışan bir grup 
Suriyeli arasında bulunan bir kişinin mayına bas-
ması sonucu meydana gelen patlamada Ebdulbaki 
Hisen ile Alan İbrehim yaşamını yitirdi, 2 Suriyeli 
de yaralandı.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Havuzlu Köyü’nde 
bulunan Hisar Askerî Taburu’nun yakınlarında 1 
Mart 2013’te meydana gelen patlama sonucu bir 
çocuk yaralandı.

10 Nisan 2013’te Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi ile 
Cizre İlçesi arasında bulunan Zêvê (Akdizgin) 
Köyü’nün yakınlarında koyunlarını otlatan Ra-
mazan Yıldız (11), meydana gelen patlama sonucu 
yaşamını yitirdi. Ramazan Yıldız’ın ölümüne neden 
olan patlamanın olay yerine 2. İç Güvenlik Piyade 
Taburu’nun yakın olması nedeniyle mayından kay-
naklanmış olabileceği ileri sürüldü.

Hakkâri’nin Kotranıs (Ördekli) Köyü’nde 19 Nisan 
2013’te eski karakol binası yakınlarında hayvanla-
rını otlatan Cemil Yiğit bastığı mayının patlaması 



Yaşam HakkıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

31Türkiye İnsan Hakları Vakfı

meydana gelen mayın patlaması sonucu grupta yer 
alan ve kimliği belirlenemeyen bir Suriyeli yaşamı-
nı yitirdi, 4 Suriyeli de yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki Gürsel Hudut Kara-
kolu yakınlarında 1 Ekim 2013’te, 3 kişilik Suriyeli 
bir grup Suriye’den mayınlı araziden geçerek kaçak 
yollarla Türkiye’ye girmek isterken meydana gelen 
mayın patlaması sonucu grupta yer alan ve kimliği 
belirlenemeyen bir Suriyeli yaşamını yitirdi.

Gaziantep’in Karkamış İlçesi’ne bağlı Kıvırcık 
Köyü’nde 11 Ekim 2013’te, Suriyeli H.B. Suriye’den 
mayınlı araziden geçerek kaçak yollarla Türkiye’ye 
girmek isterken meydana gelen mayın patlaması 
sonucu ağır yaralandı.

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Altınsu 
Köyü’nün İncesu Mezrası’nda 29 Ekim 2013’te bul-
dukları cismi kurcalarken meydana gelen patlama 
sonucu yaşanan patlamada Behzat Özer (14) yaşa-
mını yitirdi, Tayfun Can (10) da yaralandı.

Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Mergeh Köyü’nde 
23 Kasım 2013’te adı öğrenilemeyen bir askerin ön-
ceden döşenmiş mayına basması sonucu yaşamını 
yitirdiği ileri sürüldü.

sonucu ayağından yaralandı. Sağ ayağının bileğin-
den koptuğu öğrenilen Cemil Yiğit’in tedavisinin 
devam ettiği ifade edildi.

Diyarbakır’ın Seyrantepe Semti’nde 12 Mayıs 
2013’te çöp kutusunda buldukları patlayıcı madde 
ile oynamaları sonucu meydana gelen patlamada 
biri ağır olmak üzere 5 çocuk yaralandı.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Bostancık 
Köyü’nde 24 Mayıs 2013’te, pancar toplamaya 
giden Muğdat Çavmak (14) bölgeye döşenmiş ma-
yınlardan birine basması sonucu meydana gelen 
patlama nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca 
Bölgesi’nde bulunan Yeşiltaş Köyü’nde 20 Mayıs 
2013’te, arazi toplarken bulduğu cismin elinde pat-
laması sonucu İbrahim Kartal (17) ağır yaralandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde 24 Temmuz 
2013’te, boş bir arazide bulduğu cisimle oynayan 
D.E. (13) meydana gelen patlama sonucu yaralandı.

Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Yeniköy yakın-
larında 30 Eylül 2013’te, 5 kişilik Suriyeli bir grup 
Suriye’nin Qamişlo Kenti’nden mayınlı araziden 
geçerek kaçak yollarla Türkiye’ye girmek isterken 

7. BOMBALI SALDIRILAR

2013 yılında 12 bombalı veya saldırı tespit edilirken; saldırılarda 1 eylemci, 1 özel güvenlik 
görevlisi olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi; 12 sivil, 7 eylemci, 1 polis memuru olmak üzere 20 
kişi yaralandı; 12 saldırının 4’ü Ankara’da3 gerçekleşirken; İstanbul, Şırnak, Mersin, Diyarbakır’da 
2’şer saldırı/patlama meydana geldi.

• Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 2 Ocak 2013’te Dicle 
Çok Programlı Lisesi’nde koridora konulan 
el yapımı ses bombasının patlaması sonucu 3 
öğrenci yaralandı.

•  Ankara’da 1 Şubat 2013’te Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin giriş kapı-
sında canlı bomba eylemi düzenlendi. Kargo 
vermek için ABD Büyükelçiliği’ne giriş yapmaya 
çalıştığı ileri sürülen eylemcinin x-ray cihazının 

alarm vermesi üzerine vücuduna sarılı bombayı 
kontrol noktasında patlatması sonucu adının 
Ecevit (Alişan) Şanlı olduğu öğrenilen eylemci 
ile güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu öldü. Pat-
lamada eski NTV muhabiri Didem Tuncay da 
yaralandı.

 2 Şubat 2013’te yaptığı açıklamayla eylemi üst-
lenen DHKP/C Örgütü, Ecevit Şanlı’nın kendi 
militanları olduğunu kabul etti.

3Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik saldırı için Yargısız İnfazlar başlığına bakınız.
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•  Mersin’de 7 Ağustos 2013’te düzenlenen bir 
protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu çıkan çatışmada atılan el yapımı 
patlayıcının yoldan geçen M.K.’ye (17) isabet 
etmesi sonucu M.K.’nin üst çenesinin kırıldığı 
ve yüzünden yaralandığı öğrenildi.

•  Diyarbakır’da 27 Ekim 2013’te bir banka şube-
sine atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

7.1. Devam Eden veya Sonuçlanan 
Bombalı Saldırı Davaları

Mısır Çarşısı Davası

İstanbul’un Eminönü İlçesi’nde bulunan Mısır 
Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de yedi kişinin öldüğü, 
127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada 
aralarında Sosyolog Pınar Selek’in de bulunduğu 
beş sanık hakkında verilen kararları, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’nun iki kez bozmasının ardından, 
sanıkların tekrar yargılanmasına 24 Ocak 2013’te 
devam edildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir önceki 
duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını sunan 
savcı, yedi yıl önceki mütalaayı tekrarlayarak 3 kez 
beraat eden Pınar Selek’e ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası, davanın diğer sanıklarına da daha 
önce talep edilen hapis cezalarını tekrar istemişti. 
Avukatların reddi hâkim talebinin reddedildiğine 
dair itirazlarının olumsuz sonuçlandığını açıklayan 
mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Pınar Selek hakkında ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası verdi ve yakalama kararı 
çıkarttı. Davada daha önce beraat eden diğer sanık 
Abdülmecit Öztürk’le ilgili karar temyiz edilmediği 
için kesinleşti. Abdülmecit Öztürk’e “yasadışı örgüt 
üyeliği” suçlamasından ise 12 yıl 6 ay hapis cezası 
verildi.

Pınar Selek hakkında daha önceki yargılamalarda 
üç kez beraat etmesine karşın 24 Ocak 2013’te 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin 
ardından 27 Ağustos 2013’te aynı mahkeme heyeti 
Pınar Selek hakkında kırmızı bülten çıkarılması 
için oy çokluğuyla karar alarak Adalet Bakanlığı’na 
yazı gönderdi. 

 Eylemi gerçekleştiren Ecevit Şanlı’ya sahte kim-
lik temin edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 ki-
şinin ise “örgüt bağlantıları tespit edilemediği” 
gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

•  İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 11 Şubat 2013’te 
İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Su Ürünleri 
Fakültesi’nin önünde bulunan çöp konteyne-
rinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi 
yaralandı.

•  Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 6 Mart 2013’te 
meydana gelen patlama sonucu biri ağır 4 
çocuk yaralandı. Patlamaya bir eyleme giden 
çocukların taşıdığı el yapımı bombanın neden 
olduğu iddia edildi.

•  Ankara’da 19 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin (AKP) Söğütözü’nde bulunan genel 
merkez binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı 
sonucu genel başkanlık ofisinin bulunduğu bi-
nanın 7. katında maddi hasar oluştu.

•  Ankara’da 19 Mart 2013’te Adalet Bakanlığı’nın 
Kızılay’da bulunan binasının Milli Müdafaa 
Caddesi yönündeki otoparkına kimliği belirsiz 
kişi veya kişiler tarafından atılan 2 el bombası-
nın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

 Her iki saldırı 20 Mart 2013’te Devrimci Halk 
Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) tarafından 
üstlenildi.

•  İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 21 Mart 
2013’te bir marketin önüne kimliği belirsiz kişi 
veya kişiler tarafından bırakılan ses bombasının 
patlaması sonucu çevrede hafif çapta maddi 
hasar meydana geldi. 

•  Diyarbakır’da 16 Temmuz 2013’te, iki çocuğun 
taşıdığı iddia edilen parça tesirli el yapımı bom-
banın patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yarala-
nanlardan bombayı taşıdıkları ileri sürülen iki 
çocuktan birinin elinin diğerinin parmakları-
nın koptuğu açıklandı.

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 25 Temmuz 2013’te, 
Emniyet Müdürlüğü’ne kimliği belirsiz kişilerce 
atılan el bombası sonucu emniyet amiri A.Y. 
yaralandı.
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gizli tanık, daha önce emniyet tarafından alınan 
ifadenin kendisine ait olmadığını ve komplo kuru-
larak alınan bu ifade nedeniyle masum insanların 
tutuklu olarak yargılandığını öne sürerek “tüm 
ifadeler, emniyet ve istihbarat birimlerinin bana 
hazırladığı bir komplodur. Dosyadaki ifadeler bana 
ait değil. Gözaltına alındığım sırada emniyette bana 
boş kağıt verildi. Üzerine imza ve parmak izlerim 
alındı. Kağıt daha sonra dolduruldu” demişti.

7 Şubat 2013’te görülen duruşmada sanıklar adına 
tanıklık yapanları dinleyen mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıklardan Şerafettin Kara ve Aydın Ağlar’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

Yargılamaya 2 Mayıs 2013’te İstanbul 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkla-
rı dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

6’sı tutuklu 9 kişinin yargılanmasına 4 Temmuz 
2013’te İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmada sanıkları dinleyen 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cihan Ay-
dın, Abdurrahman Oral ve Ziya Kıraç’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

Öte yandan saldırıda yaşamını yitirenlerin yakın-
larının sanık avukatların saldırısı sonucu Avukat 
Bahri Belen’in burnu kırıldı.

3’ü tutuklu 9 kişinin yargılandığı davanın 31 Ekim 
2013’te görülen duruşmasında sanık avukatlarının 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar Nusret Tebiş ve Hüseyin Türeli’ye “dev-
letin birliğini bozmaya teşebbüs etmek” ve “insan 
öldürmek” suçlamalarından 18 kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile yaralanan 79 kişi için top-
lam bin 283’er yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Ziya Kiraç ve Abdurrahman Oral’a “ya-
sadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasından 12’şer 
yıl hapis cezası; Şerafettin Kara’ya “yasadışı örgüte 
yardım etmek” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muha-
lefet etmek” suçlamalarından 11 yıl 3 ay hapis ce-
zası; Aydın Ağlar’a “yasadışı örgüte yardım etmek” 
suçlamasından 9 yıl hapis cezası; tutuklu sanık 
Mehmet Salih Yanak’a “yasadışı örgüte üye olmak”, 
“Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet etmek” ve 

İstanbul’da Bombalı Saldırı Davası

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bağlı Sütlüce 
Semti’nde 1 Mart 2012’de AKP İl Başkanlığı ile 
MÜSİAD binalarının önünde seyir halinde olan 
ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı po-
lis memurlarını taşıyan otobüse bir motosiklet 
üzerine konulan bombanın uzaktan kumandayla 
patlatılması sonucu düzenlenen saldırıda 15’i polis 
memuru 16 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından TMY’nin 10. maddesi ile yet-
kili İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’nin baş-
latılan soruşturmayı tamamladığı 30 Ocak 2013’te 
öğrenildi.

Soruşturma sonunda şüpheli 12 kişiden M.Ö. 
hakkında 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasının talep edildiği iddianame değerlendirilmesi 
amacıyla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi.

İddianameyi kabul eden İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 11’i tutuklu 12 kişinin yargılanma-
sına 13 Mart 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın tutuksuz yar-
gılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 9 Temmuz 2013’e erteledi.

Güngören Patlaması Davası

İstanbul’un Güngören İlçesi’nde 29 Temmuz 
2008’de 17 kişinin ölümüne, 154 kişinin de yaralan-
masına neden olan patlamanın ardından 8’i tutuklu 
9 kişinin yargılanmasına, 7 Şubat 2013’te İstanbul 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Da-
vanın önceki duruşmasında savcı esas hakkındaki 
mütalaasını sunmuş ve mütalaada tutuklu sanık-
lardan Hüseyin Türeli ve Nusret Teriş hakkında 
17 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 17 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 1800 yıla 
kadar hapis cezası talep etmişti.

Diğer sanıklar hakkında da “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları, ruhsatsız silah bulundurdukları” suç-
lamalardan hapis cezası talep eden savcı bir sanık 
hakkında ise beraat kararı verilmesini istemişti. 
Önceki duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Türe-
li, Ziya Kıraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, 
Cevat Aydın, Aydın Ağlar, Mehmet Salih Yanak, 
Nusret Teriş’in katıldığı duruşmada, ifade veren 
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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada Berfin Yağmur’un ifadesini alan mahkeme 
heyeti, Berfin Yağmur’un tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

İzmir’de Bombalı Saldırı Davası

İzmir’in Foça İlçesi’nde 9 Ağustos 2012’de askerî 
üsse giden servis otobüsünün geçişi sırasında ön-
ceden yola döşenmiş iki patlayıcının patlatılması 
ve ardından çıkan çatışma sonucu 2 asker ölmüş, 
12 asker de yaralanmıştı. Saldırıyı ise Kürdistan 
Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı örgüt üstlenirken 
saldırıyla ilgileri olduğu iddia edilen ve gözaltına 
alınan 8 kişiden 7’si tutuklanmıştı.

Saldırıyla ilgili davanın görülmesine ise 13 Eylül 
2013’te devam edildi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadelerini alan 
ve saldırıda ölen veya yaralananların ailelerinin 
taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

17 Aralık 2013’teki duruşmada sanıkların ifade-
lerini alan ve saldırıda ölen veya yaralananların 
ailelerinin taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 
esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcının 
taleplerine karşı sanık avukatlarının esas hakkın-
daki savunmalarını hazırlamaları amacıyla tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 4 Şubat 2014’e erteledi. 

İzmir’de Bombalı Saldırı Davası

İzmir’in Konak İlçesi’nde 21 Ağustos 2008’de, 
Yeşillik Caddesi Evka Durağı yakınlarında park 
halindeki otomobile yerleştirilen patlayıcının, ha-
valimanında görevli polisleri taşıyan midibüs ile 
orduevine ait otomobilin geçişi sırasında, uzaktan 
kumanda ile ateşlenmesi sonucu meydana gelen 
patlamada bir asker yaşamını yitirmiş, 23 kişi de 
yaralanmıştı.

Patlamanın ardından saldırının faili oldukları iddi-
asıyla haklarında dava açılan 8’i tutuklu 20 kişinin 
yargılanmasına 20 Eylül 2013’te devam edildi. 
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Gökhan 
Dönmez, Zeki Bulut, Mehmet Sürme ve Takyeddin 

“sahte kimlik kullanmak” suçlamalarından 19 yıl 6 
ay hapis cezası; Cihan Aydın’a aynı suçlamalardan 
15 yıl 9 ay hapis cezası; Şaban Güneş’e “yasadışı 
örgüt üyesi olmak” suçlamasından 2 yıl 1 ay hapis 
cezası verildi. Cevat Aydın hakkındaki suçlama-
lardan beraat ederken tutuklu sanık Mehmet Salih 
Yanak’ın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bu-
lundurularak tahliye edilmesine karar verildi.

Kumrular Patlaması Davası

Ankara’nın Devlet Mahallesi’nde 20 Eylül 2011’de 
Kumrular Caddesi’nde park halindeki bir araçta 
bulunan bombanın patlaması sonucu 5 kişi yaşamı-
nı yitirmiş, 32 kişi de yaralanmıştı. TAK (Kürdistan 
Özgürlük Şahinleri) adlı örgütün üstlendiği eyle-
min ardından düzenlenen operasyonlar sonucu 6’sı 
tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 19 Nisan 2013’te 
Ankara 13. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi.

Duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ümit Ak-
gümüş, Halil Bayık, Ramazan Pamukçi, Fethullah 
Yiğit ve Ertan Yürek’in tutukluluk hallerinin devam 
etmesine; Mazlum Duran’ın ise tutuksuz yargılan-
mak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruş-
mayı erteledi. 

5’i tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 5 Ağustos 
2013’te Ankara 13. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

Duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahke-
me heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

29 Kasım 2013’te Ankara 13. Bölge Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam eden duruşmada sanıkla-
rın savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

Markete Bombalı Saldırı Davası

İstanbul’da 2012 yılında katıldığı bir pikniğe yapılan 
baskında üzerindeki kıyafetin benzerliği nedeniyle 
“bir markete bombalı saldırı yaptığı” suçlaması 
sonucu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “patlayıcı 
madde kullandığı” gerekçeleriyle tutuklanan Berfin 
Yağmur’un (20) yargılanmasına 13 Mayıs 2013’te 
tutuklandı.
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Üniversitede Ses Bombası Patlaması Davası

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 Mayıs 
2012’de tuvalete bırakılan ses bombasının patla-
ması sonucu iki öğrenci ile bir temizlik görevlisi 
yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 
6’sı tutuklu 14 kişi hakkında açılan davaya 21 Ka-
sım 2013’te devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi 
olmakla” suçlanan sanıkların Kürtçe verdikleri ifa-
delerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık-
ların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi.

Tutuklu öğrencilerden Emel Çetin, Raziye Ay ve 
kanser hastası Uğur Tekdal hakkında “bombalı 
saldırı düzenledikleri” iddiasıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istenirken, diğer öğrenciler 
de 4 Haziran 2012’de üniversitede aşırı sağcı bir 
grupla çıkan kavgaya katılmakla suçlanıyorlar. 

Gaziantep’te Bombalı Saldırı Davası

Gaziantep’te 20 Ağustos 2012’de Korutürk 
Caddesi’nde bulunan Karşıyaka Polis Karakolu’nun 
yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan 
kumanda ile patlatılması sonucu 4’ü çocuk 11 kişi-
nin yaşamını yitirmesiyle ve 70 kişinin yaralanma-
sıyla sonuçlanan saldırının ardından 7 kişi olayla 
bağlantıları olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bombalı saldırının ardından başlatılan soruşturma 
sonunda 7’si tutuklu 12 kişi hakkında dava açılmış-
tı. Daha önceki duruşmalarda iki sanık hakkında 
verilen tutuksuz yargılanma kararı dolayısıyla 5’i 
tutuklu 12 kişinin yargılanmasına Adana 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildiği 24 Aralık 
2013’te öğrenildi.

Duruşmada sanıkların suçlamalara dair savunma-
larını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar 
Hurşit Filiz, Rüstem Filiz, Yusuf Orçu, Barış Tutuş 
ile Yusuf Aktoprak’ın yurt dışı yasağı ve adli kontrol 
şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilme-
lerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sürme’ye 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zası ve 410’ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar 
da çeşitli yıllar arasında değişen hapis cezaları alır-
ken sanıklardan Bünyamin Sürme’nin de avukatı 
olmadığı için savunması alınamadığından dosyası 
ayrıldı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Kasım 
2013’te, dosyası ayrılan sanık Bünyamin Sürme’nin 
son savunmasını alan mahkeme heyeti, sanığa 2 
kez ağırlaştırımış müebbet hapis cezası ile 509 yıl 4 
ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da Polis Servisine Saldırı Davası

Diyarbakır’da 8 Ekim 2008’de 5 kişinin ölümü ile 25 
kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan polis servi-
sine saldırıyla ilgileri olduğu iddiasıyla haklarında 
dava açılan 13 kişinin duruşmasına Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Kasım 2013’te devam 
edildi.

Tutuklu 5 sanıktan ikisinin katıldığı duruşmada sa-
nıkların ve avukatlarının savunma hazırlayabilmek 
için yaptıkları ek süre talebini reddeden mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklar Neytullah Bayram, Murat 
Yıldeniz ve Ramazan Benice’nin yargılanmasının 
dava dosyasından ayrılmasına karar verdi. 

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Ali Nergiz ve 
Halis Yıldeniz’e 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ve 375’er yıl hapis cezası verdi. Halis 
Yıldeniz’e ayrıca 6 yıl 8 ay daha hapis cezası verildi.

Sanıklardan Mevlüt Özbey “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezası alırken, 
tutuksuz sanıklar İhsan Bayram, Bayram Engin, 
Kamile Bayram, Refika Nergiz, Maşallah Yıldeniz, 
Şevki Yıldeniz, Emiş Bayram ve Arap Yıldeniz ise 
beraat etti.

Dosyaları ayrılan sanıklar için 12 Aralık 2012’de 
devam eden duruşmada tutuklu sanıkların Kürtçe 
verdikleri ifadelerini çeviren tercümanın polis 
memuru olduğunu savunarak ifade vermeyi red-
detmeleri üzerine mahkeme heyeti dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 16 
Ocak 2014’e erteledi.
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bozma suçu bir tehlike suçudur ve gerçekleştirilen 
eylemlerin sonuncusu ile de bu tehlike gerçekleş-
miştir.”

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 15 Mayıs 2013’te, Hrant 
Dink cinayeti davasında 18 sanık hakkında “silahlı 
örgüt üyesi oldukları” suçundan verilen beraat ka-
rarlarını, sanıkların içinde yer aldıkları oluşumun, 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesinde 
düzenlenen “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt” 
olduğunu kabul ederek bozdu.

Kararın ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesi 12 Haziran 2013’te yeni duruşma tarihini 17 
Eylül 2013 olarak belirledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
yargılamaya 17 Eylül 2013’te başlandı.

Duruşmada taraf avukatlarının beyanlarını alan ve 
Erhan Tuncel için yakalama kararı çıkaran mahke-
me heyeti, bozma kararıyla ilgili olarak duruşmaya 
gelmeyen sanıkların beyanlarının alınması için 
duruşmayı erteledi.

Yeniden yargılamanın 3 Aralık 2013’te görülen 
duruşmasında bir süre önce yakalandıktan sonra 
tutuklanan Erhan Tuncel verdiği ifadede cinayeti 
polis müdürleri Ramazan Akyürek, Sabri Uzun 
ve Ali Fuat Yılmazer’in içinde olduğu bir yapılan-
manın işlediğini iddia etti. Bozma kararıyla ilgili 
olarak duruşmaya gelmeyen sanıkların beyanları-
nın alınmasına ve sanıklardan Ahmet İskender’in 
yakalanmasına karar veren mahkeme heyeti,  du-
ruşmayı 7 Ocak 2014’e erteledi. 

Öte yandan Terörle Mücadele Yasası’nda çocuklara 
yönelik 2010 yılında yapılan düzenleme nedeniyle 
Hrant Dink’in öldürüldüğü 19 Ocak 2007’de yaşı 
18’den küçük olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılarak, 
çocuk ağır ceza mahkemesine gönderilen, katil 
zanlısı Ogün Samast’ın “yasadışı örgüt üyesi olduğu 
ve cinayeti bu çerçevede işlediği” gerekçesiyle yar-
gılanmasına 31 Ocak 2013’te devam edildi.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duruşmaya Ogün Samast katılmadı. Duruşma-
da mahkeme heyeti, Başbakanlık’a yazı yazılarak, 
MİT’ten kendi kanunlarına göre gizlilik arz etme-

8. SİYASİ CİNAYETLER ve SALDIRILAR
Hrant Dink Cinayeti Davası

19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli İlçesi’nde bulunan 
Agos Gazetesi’nin önünde uğradığı suikast sonucu 
yaşamını yitiren Gazeteci Hrant Dink’in öldürül-
mesiyle ilgili olarak Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’in 
de arasında bulunduğu 20 sanıklı dava 17 Ocak 
2012’de İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen karar duruşmasıyla sonuçlanmıştı. Mahkeme 
heyet, bütün sanıkların “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçlamasından beraat etmesine karar ver-
mişti. 

Kararın temyiz edilmesinin ardından 10 Ocak 
2013’te, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın 
“sanıkların atılı suçları silahlı örgütün faaliyeti çer-
çevesinde işlediği” gerekçesiyle bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma 
veya onama kararı verecek olan Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’ne gönderdiği tebliğnamesinde şu ifadelere 
yer verildi:

“Son eylemin sıradan bir adam öldürme eylemi ol-
madığı, dosyadaki eylemlerin, devletin birlik ve bü-
tünlüğünü bozmak, otoriteyi zaafa uğratmak, kamu 
düzenini bozup ülkede kaos, kargaşa ve güvensizlik 
ortamı oluşturmak, huzursuzluk ortamına zemin 
hazırlamak, ülkemizi uluslararası arenada sıkıntıya 
sokmak şeklinde amaçlarının olduğu açıktır. Sa-
nıkların kişisel özellikleri, geçmişleri, hedef göze-
tilen kişilerin etnik ve dini özellikleri ve ülkemizde 
yaşayan insan profili göz önüne alındığında, olayın 
henüz ilk aşamasındaki etkin soruşturma eksikliği 
sebebiyle sanıkların birliği bozmayı hedeflemele-
rindeki amaçlarının tespiti mümkün olamamış ise 
de böyle bir amacın varlığını ilk başta tespit edeme-
mek, TCK’nin 302/1. maddesindeki kasıtla hareket 
ettiklerinin tespit ve değerlendirmesine ve hukuki 
nitelendirme yapmaya engel değildir.

Durduk yere, amaçsız bir şekilde sırf ‘örgüt kurdu’ 
desinler diye hiç kimse bir araya gelmez. Sanıkların 
mensubu bulundukları silahlı terör örgütünün yö-
neldiği ve gerçekleştirmek istediği amaç açısından 
elverişli fiili gerçekleştirdikleri tarih itibarıyla ülke 
genelindeki toplumsal etkinliğinin olup olmadı-
ğını aramaya gerek yoktur. Zira, devletin birliğini 
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rek, “görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle, Trabzon 2. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 257/2. maddesi uyarınca yargılanmaları 2 
Haziran 2011’de sonuçlanmıştı.

Duruşma sonunda dönemin Trabzon İl Jandarma 
Komutanı Albay Ali Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız’a 
altışar ay hapis cezası; astsubaylar Hüseyin Yılmaz, 
Hacı Ömer Ünalır ve Okan Şimşek ile Uzman Çavuş 
Veysal Şahin’e de dörder ay hapis cezası verilmişti.

Bu dava sürerken, Adalet Bakanlığı’nın incelemesi 
sonucu Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de 
aynı suçlardan ikinci bir dava açıldı. Ancak mah-
keme heyeti, aynı suçtan iki dava olamayacağı 
gerekçesiyle davayı reddetti.

Ancak Dink ailesinin avukatlarının başvurusu üze-
rine Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını 
görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararı bozarak Al-
bay Ali Öz’ün Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yeniden yargılanmasına karar vermesi üzerine yar-
gılamaya 3 Ekim 2013’te başlandı.

Duruşmada taraf avukatlarını dinleyen mahkeme 
heyeti, dosyanın ana dava ile birleştirilmesi için 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden muvafa-
katname talep ederek duruşmayı erteledi.

Davanın 26 Kasım 2013’te görülen duruşmasında 
dosyanın ana dava ile birleştirilmesi için İstanbul 
14. Ağır Ceza Mahkemesi’nden talep edilen muva-
fakatnamenin beklenmesine karar veren mahkeme 
heyeti duruşmayı erteledi.

Yargılamanın 29 Aralık 2013’teki duruşmasında 
dosyanın ana dava ile birleştirilmesi için talep 
edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tara-
fından gönderilen muvafakatname sonucu mah-
kemenin dava dosyalarının birleştirilmesine gerek 
olmadığına karar verdiği öğrenildi. Yargıtay 5. 
Ceza Dairesi’nin daha önce aldığı bozma kararına 
ilişkin tarafların görüşünü alan mahkeme heyeti, 8 
askerin yargılandığı ve Ali Öz’ün 6 ay hapis cezası 
aldığı dava dosyasının gönderilmesi için Trabzon 
2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yeniden müzekkere 
yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Zirve Yayınevi Katliamı Davası

Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, 
Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur 
Yüksel’in “misyonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçak-

yen ve Hrant Dink cinayetine dair ellerinde bulu-
nan tüm bilgi ve evrakların istenilmesine hükmetti.

Hrant Dink’in ailesinin avukatlarının, cinayetle 
ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün gönderdiği 
SMS kayıtlarının bulunduğu dokümanların 8 say-
fasının dosyaya konulmadığı yönündeki itirazını 
yerinde bularak, dokümanların eksik bölümle-
rinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine 
karar veren mahkeme heyeti, avukat İsmail Cem 
Halavut’un talebi üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin dava dosyasında yer alan TİB ka-
yıtları içerisinde Ogün Samast’a ait olan kısımların 
gizliliği ihlal etmeyecek şekilde gönderilmesini de 
kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca “Zirve Yayınevi Cinayeti 
Davası”nı gören mahkeme heyetinden Hrant 
Dink Cinayeti Davası’nda yargılanan sanıklar ve 
özellikle bu mahkemede yargılanan Ogün Samast 
ile ilgili mevcut ifade örnekleri, bilgiler, belgeler ve 
kanıt olabilecek verilerin bir örneğinin mahkemeye 
ulaştırılmasının istenilmesine de karar vererek du-
ruşmayı erteledi.

Ogün Samast’ın yargılanmasına 3 Mayıs 2013’te 
devam edildi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ogün Samast 
katılmadı. Duruşmada mahkeme heyeti, Seferber-
lik Tetkik Kurulu’nda yapılan incelemelerde Hrant 
Dink cinayetine ilişkin bilgilerin olup olmadığının 
sorulmasına, olması durumunda bilgi, belge ve 
ifade örneklerinin mahkemeye gönderilmesi karar 
vererek duruşmayı erteledi.

Yargılamaya 5 Kasım 2013’te devam edildi. İstan-
bul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmaya Ogün Samast katılmadı. Duruşmada 
mahkeme heyeti, MİT tarafından TBMM Darbele-
ri Araştırma Komisyonu’na gönderilen Hrant Dink 
cinayetine ilişkin bilgilerin de yer aldığı belgelerin 
“devlet sırrı” niteliğinde olup olmadığının MİT’e 
sorulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu dönem içerisinde, Hrant Dink’in öldürülme-
siyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay 
Komutanı Albay Ali Öz, Yüzbaşı Metin Yıldız, Ast-
subaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay 
Okan Şimşek, Uzman Çavuş Veysel Şahin ile Uz-
man Çavuşlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın 
elde ettikleri istihbarat bilgilerini değerlendirmeye-
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9. IRKÇI-AYRIMCI SALDIRILAR NEFRET 
SUÇLARI ve CİNAYETLERİ4

4 Mart 2013’teki duruşmada sanıkların ve taraf 
avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti du-
ruşmayı erteledi.

Davanın 3 Nisan 2013’te görülen duruşmasında 
sanıkların ve taraf avukatlarının taleplerini alan ve 
bazı ses kayıtlarını dinleyen mahkeme heyeti, An-
kara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Türkiye Ulusal 
Stratejiler ve Hareket Dairesi (TUSHAD), Özel 
Kuvvetler Komutanlığı, siyah ve beyaz kuvvetler, 
JİTEM gibi yapılara ilişkin elde edilen bilgi ve 
belgelerin istenilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

13 Eylül 2013’teki duruşmada mahkeme heyeti, Jİ-
TEM Davası’nın ve Musa Anter Cinayeti Davası’nın 
dosyalarının istenmesine karar vererek duruşmayı 
30 Ekim 2013’e erteledi. 

Davanın 6 Kasım 2013’te görülen mahkeme he-
yeti, tutuklu sanık Hüseyin Yelki’nin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 16 Aralık 2013’e erteledi. Dava yıl içinde 
sonuçlanmadı.

lanarak öldürülmesiyle ilgili yeni iddianamenin 
Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafın-
dan hazırlandığı 9 Haziran 2012’de öğrenilmişti.

761 sayfalık iddianamede emekli Orgeneral Hurşit 
Tolon’un, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı 
emekli Albay Mehmet Ülger’in, Binbaşı Haydar 
Yeşil’in ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 
13’ü tutuklu 19 kişi sanık olarak yer alırken iddi-
aname kabul edilmesi için Malatya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İddianamenin 22 Haziran 2012’de Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine 
19 sanığın yargılanmasına 14 Ocak 2013’te devam 
edildi.

İki iddianamenin birleştirildiği Zirve Yayınevi Kat-
liamı Davası’nın duruşmasına katılan tutuklu sa-
nıklardan Ruhi Abat’ın savunmasının alınması ta-
mamlayan mahkeme heyeti, Ergenekon Davası’nın 
tutuklu sanıklarından emekli Orgeneral Hurşit 
Tolon’un, muvazzaf asker Adem Gedik’in, Levent 
Ercan Gelegen ve Zirve Yayınevi çalışanı Hüseyin 
Yelki’nin tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 
erteledi.

Yıl İçinde Meydana Gelen Vakalar

İzmit Proteston Kilisesi

Kocaeli Valiliği 17 Ocak 2013’te yaptığı açıklamayla 
İzmit Protestan Kilisesi çalışanlarına saldırı hazır-
lığında oldukları şüphesiyle 11 kişinin gözaltına 
alındığını duyurdu. 

11 Kişi

Mersin’in Arslanköy Beldesi’nde 8 Şubat 2013’te 
gittikleri bir düğünde Kürtçe konuşan aileleri dü-
ğünde bulunanların demir çubuklarla ve sopalarla 
darp etmeleri sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

HDK Heyeti

Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümüne 
yönelik PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan 

görüşmeler sürerken, süreci anlatmak amacıyla 
Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) aldığı 
karar doğrultusunda Karadeniz illerini ziyaret eden 
milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, 
Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü’nün program 
kapsamında Çorum’dan 18 Şubat 2013’te geldik-
leri Sinop’ta, 4 milletvekilinin de bulunduğu HDK 
heyeti, basın toplantısı yapmak için bulundukları 
Sinop Öğretmenevi’nde ırkçı saldırıya uğradı.

Heyet kente gelmeden önce caddelere ve işyerlerine 
Türk bayrakları asıldığı öğrenildi. Öğretmenevinin 
çevresinde beklemeye başlayarak sloganlar atan ve 
kendilerine Sinop Gençlik Platformu adını veren 
grup bir süre sonra HDK heyetini Sinop’a getiren 
araçlara taşlı saldırıda bulunarak araçları yağmala-
dı.

4Sayısal veriler için bilançoya bakınız.
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kişilik bir grup tarafından silahlı saldırı yapıldığı 
belirtildi. 

Kahraman Kaya

İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 22 Nisan 2013’te 
ırkçı bir grubun linç girişimi sonucu ağır yaralanan 
ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda 
tedavi edilen Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Kahraman Kaya (17) 5 Mayıs 2013’te 
yaşamını yitirdi.

Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi

İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Gedikpaşa 
Semti’nde bulunan Surp Hovhannes Ermeni Kilise-
si önünde 5 Mayıs 2013’te havaya 7 el ateş edilmesi 
olayıyla ilgili G.M. (17) ve M.E. (16) adlı 2 çocuğun 
gözaltına alındığı öğrenildi.

Sanem Toraman

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan Meis 
Sitesi’nde bir süredir trans bireylere yönelik fiziki 
ve sözlü tacizler devam ederken, Sanem Toraman 
19 Mayıs ve 20 Mayıs 2013’te evine ateş açıldığını 
ifade etti.

X.X., X.X.

Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nden Erzurum’un Nar-
man İlçesi’ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelen iki 
Kürt işçi 10 Mayıs 2013’te, Kürtçe müzik dinledik-
leri için ırkçı bir grubun linç girişimine maruz kal-
dı. Çalışmak üzere geldikleri Orman İşletmesi’nin 
lojmanına sığınan 2 kişiyle birlikte toplam 21 Kürt 
işçi olayların büyümesi üzerine ilçeyi terk etmeye 
zorlandılar.

X.X.

Trabzon’da 10 Mayıs 2013’te, kaldığı öğrenci yur-
dunda telefonla Kürtçe konuşan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğrencisi bir kişi aşırı sağcı bir grup 
tarafından darp edildi.

Vahab Ayhan, Gökçe Ölçer 

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 8 Mayıs 2013’te 
Vahab Ayhan (28) ve Gökçe Ölçer (29) adlı 2 Kürt 
yolda yürürken sopalı 3 kişinin linç girişimine 
maruz kaldı. “Kürtlere ölüm” diye bağırdıkları ileri 
sürülen 3 kişinin sopalı saldırısına maruz kalan 2 
kişi bacaklarından ve ellerinden yaralanırken eşya-
larının da gasp edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin binaya taş ve yanıcı madde atıl-
masına rağmen müdahale etmediği linç girişimi 
nedeniyle HDK heyeti, olası saldırılara karşı bulun-
dukları binadan 9 saat boyunca çıkamadı.

Saatler sonra ulaşılan Sinop Valisi Ahmet Cengiz’le 
yapılan görüşmenin ardından polis panzerlerinin 
ve polis ekiplerinin eşliğinde bir polis minibüsüyle 
binadan çıkan HDK heyeti, programları doğrultu-
sunda Samsun’a hareket etti.

Irkçı saldırıya dair açıklama yapan Sinop Valiliği, 
gün boyunca binanın çevresinde 800 kişinin top-
landığını, 14 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı-
nı duyurdu.

HDK heyeti, 18 Şubat 2013’te Sinop’ta uğradıkları 
linç girişiminin ardından Samsun’da kaldıkları 
otelde de ırkçı saldırıya uğradılar.

Heyetin kaldığı otelin önünde daha sonra heyetin 
basın toplantısı yaptığı düğün salonunun önünde 
toplanan grup, slogan atarak beklemeye başladılar. 
Öte yandan TKP, ÖDP ve Halkevlerinin bulunduğu 
binayı da kuşatan ve binaya taşlı saldırıda bulunan 
grup, TKP’nin binasına saldırdı. Grup daha sonra 
TKP binasının balkonuna Türk bayrağı astı.

Gerek HDK heyetine gerek TKP il örgütü binasına 
yönelik saldırıların sosyal paylaşım sitelerinden 
organize edildiği ileri sürüldü. Saldırıların boyu-
tunun artarak devam etmesi üzerine Samsun’daki 
programını bitiren HDK heyeti, Karadeniz illerine 
yönelik ziyaretlerini de iptal ettiklerini açıkladı.

B.Ü.

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan ve 2012 
yılının Ekim ayında trans bireylere yönelik linç 
girişimleriyle gündeme gelen Meis Sitesi’nin ya-
kınlarında 6 Mart 2013’te darp edilmiş bir şekilde 
bulunup Bakırköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 
trans kadın B.Ü. 8 Mart 2013’te yaşamını yitirdi.

7 İşçi

İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Beyciler Köyü’nde 
25 Mart 2013’te, çalıştıkları çalıştıkları inşaat şanti-
yesinde Kürt işçilerin, ırkçı bir grubun saldırısına 
uğraması sonucu 2’si ağır 7 işçinin yaralandığı 
öğrenildi. 

Altan Ailesi

Eskişehir’in Alpu İlçesi’nde 22 Nisan 2013’te, Ağ-
rılı Altan ailesinin bulunduğu binaya aşırı sağcı 40 
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Erdoğan ailesi tarafından tehdit edildiğini, Erdo-
ğan ailesinin askerde bir yakınlarının yaralandığını 
söyleyerek mevsimlik işçilerin köyü terk etmeleri 
yönünde tehdit ettiğini ileri sürdüler.

Ali İsmail Korkmaz

İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı 
nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protesto 
gösterilerisine katıldıktan sonra yolda kimliği hala 
belirlenemeyen kişilerce sopalarla dövülen Ali 
İsmail Korkmaz (19) bilinci kapalı halde bekletil-
diği hastanede 9 Temmuz 2013’te yaşamını yitirdi. 
(Gelişmeler için Nefret Suçlarının Davalar kısmına 
bakınız)

Dora Özer

Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 9 Temmuz 2013’te, 
Dora Özer (24) adlı trans birey evinde bıçaklanarak 
öldürülmüş halde bulundu. Katil zanlısı S.Ö. (22), 
11 Temmuz 2013’te yakalandı.

Elçin Avcılar

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan ve bir süre-
dir trans bireylere yönelik saldırıların olduğu Meis 
Sitesi’nde 23 Temmuz 2013’te, Elçin Avcılar adlı 
trans kadın, Tuğrul Selçuk adlı kişi tarafından darp 
edildi.

Gaye

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 28 Temmuz 2013’te, 
Gaye adlı trans kadın evinde öldürülmüş halde 
bulundu. 

Özge

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 31 Temmuz 2013’te, 
Özge adlı trans kadın evinde öldürülmüş halde 
bulundu. 

Roman Aileler

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 21 Temmuz 
2013’te, Güneştepe Mahallesi’nde Roman ailelelerle 
mahallede yaşayanlar arasında çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine Roman ailelerin tüfekle ateş et-
mesi sonucu Beyza Koç’un (16) yaralanması nede-
niyle Roman ailelerin evine saldıran gruplar evleri 
taşladı, at arabalarını ve bir otomobili ateşe verdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturmanın tamam-
landığı gözaltına alınan 35 kişiden tutuklanan 7 
kişi hakkında hazırlanan iddianamede 12’şer yıla 

X.X.

Kars’ta 13 Mayıs 2013’te Kafkas Üniversitesi öğren-
cisi bir Kürt öğrenci, aşırı sağcı bir grubun bıçaklı 
saldırısı sonucu yaralandı.

3 Öğrenci

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

Memet Ali Bora

Yeni Şafak Gazetesi’nde 10 Haziran 2013’te çıkan 
bir haberle 2012 yılında yönettiği ve oynadığı Mi 
Minör adlı tiyatro oyunuyla Gezi Parkı eylemleri-
nin hazırlığını yaptığı iddia edilerek hedef göste-
rilen oyuncu Memet Ali Alabora aynı gün basın 
toplantısı düzenleyerek can güvenliğinin bulunma-
dığını, tehdit aldığını, bu nedenlerle koruma talep 
ettiğini açıkladı.

13 İşçi

Giresun’un Bulancak İlçesi’ne bağlı Kovanlık 
Beldesi’ne çalışmaya gelen 13 Kürt işçi, 6 Temmuz 
2013’te çalıştıkları belediye inşaatına geken ırkçı 
bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.

Kürt Aileler

Muğla’nın Dürerek Mahallesi’nde yaşayan 50 kişilik 
Kürt aileler 8 Haziran 2013’te mahallede oturanla-
rın ırkçı saldırısına maruz kaldı.

Saldırı nedeniyle Kürt aileler Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürülürken saldırganlara yönelik 
gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi.

Halaf Hülo

Şanlıurfa’dan Çorum’un Alaca İlçesi’nin Bolatcık 
Köyü’ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Kürt 
aileye “yol vermedikleri” iddiasıyla ilçede yaşayan 
bir ailenin 26 Haziran 2013’te düzenlediği silahlı 
saldırı sonucu Halaf Hülo (47) adlı Kürt işçi yaşa-
mını yitirirken, biri ağır olmak üzere 2 Kürt işçi de 
yaralandı.

Görgü tanıkları soğan ve pancar tarlalarında ça-
lışmak üzere gelen mevsimlik işçilerin bir süredir 
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9 İşçi

İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bir inşaat projesinde 
çalışan Kürt işçilerden Tekin Güngör ve Muham-
med Öztürk aralarında Kürtçe konuştukları için 19 
Eylül 2013’te 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak 
yaralandılar. Daha önceki ırkçı saldırılarda da 7 
işçinin yine Kürtçe konuştukları için bıçaklanarak 
yaralandığı öğrenildi.

7 İşçi

Ankara’nın Etimesgut İlçesi’ne bağlı Eryaman 
Mahallesi’nde 22 Ağustos 2013’te bir inşaatta çalı-
şan 7 Kürt işçi, yollarını kesen bir grup tarafından 
memleketleri sorulduktan sonra ırkçı saldırıya uğ-
radı. Üçü ateşli silahla olamk üzere yaralanan yedi 
işçinin şikâyetçi olmak için gittikleri karakoldan 
“yardımcı olunamayacağı” söylenerek gönderildik-
leri öğrenildi. Hukuki yardım talebinde bulunmak 
için İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’ne 
başvuran işçilerin çalıştıkları inşaatı terk etmek du-
rumunda kaldıkları bildirildi.

4 Öğrenci

Bolu’da 9 Ekim 2013’te Kredi Yurtlar Kurumu’na 
bağlı Abant Erkek Yurdu’nda kalan dört Kürt 
öğrencinin aşırı sağcı bir grup tarafından bıçaklı 
saldırıya uğramasının ardından iki öğrenci grubu 
arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekip-
leri 30 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.

Mehmet Türkoğlu

Eskişehir’de bulunan Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresi (TOKİ) inşaatında Van’ın Erciş İlçesi’nden 
gelerek taşeron firmada çalışan Kürt işçiler, 80 bin 
TL’yi bulan birikmiş paralarını isteyince firmanın 
sahibi Osman Bakır Genç’in işçilere ateş açması 
sonucu işçilerden Mehmet Türkoğlu (22) yaşamı-
nı yitirdi, Hayrettin Türkoğlu (33) ise ağır şekilde 
yaralandı.

X.X., X.X.

Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı İskitler 
Mahallesi’nde 18 Ağustos 2013’te bir araçta bulu-
nan trans bireylere 30 kişilik bir grubun saldırması 
sonucu yaralanan 2 trans birey hastaneye kaldırıldı.

X.X., X.X.

İstanbul’un Şişli İlçesi’nde 4 Eylül 2013’te, iki trans 
kadın dört kişi tarafından sözlü tacize uğradıktan 

kadar hapis cezası talep edildiği 15 Ağustos 2013’te 
öğrenildi. İddianameyi kabul eden Bursa 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 7 kişinin yargılanmasına 
2013 yılında başlandı.

R.Ö., Ö.Ö.

Tatillerini geçirmek üzere Manisa’dan Trabzon’un 
Akçaabat İlçesi’ne giden R.Ö. ve Ö.Ö. adlı kardeşler 
21 Temmuz 2013’te, “bunlar Kürt, terörist” diyen 
ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonra-
sında yaralanan Ö.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Adil Fert

Uşak Otobüs Terminali’nde 25 Temmuz 2013’te, 
Kütahya’da inşaatta çalışmak için otobüs bekleyen 
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Adil Fert adlı kişi 
tişörtünde “Kürdistan” yazdığı gerekçesiyle ırkçı 
bir grubun fiziki saldırısına uğradı. Adil Fer daha 
sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından 
“kaçak sigara bulun durduğu” gerekçesiyle gözaltı-
na alındı.

10 Kişi

Aydın’ın Köşk İlçesi’nde 15 Ağustos 2013’te, kene-
vir ektiği iddia edilen Bingöllü H.A.’ya ait evi tahrip 
eden bir grup, daha ilçede bulunan Kürtlerin ev ve 
işyerlerini tahrip etti. Gece boyu süren saldırılar 
sonucu 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İsmail Çelebi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl 
Meclisi’nin Rojava’daki silahlı çatışmaları protesto 
etmek için 17 Ağustos 2013’te yaptığı açıklamanın 
ardından gruba iki kişinin bıçakla saldırması sonu-
cu İsmail Çelebi yaralandı.

Roman Mahallesi

Bursa’nın İznik İlçesi’nde 7 Eylül 2013’te yol ver-
me meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen Zeki 
Dursun’un (26) yakınları 8 Eylül 2013’te kavgaya 
karışan ve gözaltına alınan N.D. (45) ile M.D.’nin 
(16) de yaşadığı Roman mahallesine saldırarak ma-
hallede bulunan bir lokal ile birçok ev ve işyerine 
zarar verdiler.

Irkçı saldırılar 9 Eylül 2013’te de devam etti. Sal-
dırıların linç girişimine dönüşmesi üzerine ma-
hallede yaşayan Romanların başka illere gitmeye 
başladıkları öğrenildi.
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ro durağında beklyene Ege Üniversitesi öğrencisi 
3 Kürt öğrenci 40 kişilik aşırı sağcı grubun satırlı 
saldırısı sonucu yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 Öğrenci

İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki 
Kürt öğrenci 15 Kasım 2013’te durakta otobüs 
bekledikleri esnada aşırı sağcı bir grubun satırlı 
saldırısı sonucu ağır yaralandı.

BDP/Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta 17 Kasım 2013’te düzenlenen 2. 
Olağan Kongre ile yeni yönetimini belirleyen Barış 
ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Örgütü’nün binası 
BDP üyelerinin binadan ayrılmasından sonra aşırı 
sağcı 300 kişilik bir grup tarafından sarıldı. Bina-
da 5 kişinin mahsur kalırken ırkçı grup sloganlar 
atarak Valilik binasının karşısında bulunan BDP 
binasının çevresinde saatlerce bekledi.

5 İşçi

Tunceli’den Bolu’nun Göynük İlçesi’ne termik sant-
ral inşaatında çalışmak üzere gelen 5 işçinin 19 Ka-
sım 2013’te aynı firmada çalışan işçiler tarafından 
darp edildiği öğrenildi. Tedaviye alınan Hüseyin 
Doğan kendilerine saldıranların “vurun bu komü-
nist alevilere” dediklerini savundu.

Hüseyin Duman

Mersin’in Erdemli İlçesi’nde 5 Aralık 2013’te, Ülkü 
Ocağı üyesi oldukları iddia edilen 9 kişilik bir 
grubun ırkçı saldırısına maruz kalan ve aldığı satır 
darbesi nedeniyle sırtında 8 cm derinliğinde kesik 
oluşan Hüseyin Duman adlı kişinin iki kardeşiyle 
beraber gözaltına alıdıktan sonra çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandığı 10 Aralık 2013’te 
öğrenildi.

HDP/Kayseri

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 18 Ara-
lık 2013’te Kayseri’de Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) Iğdır Milletvekili Halil Aksoy’un da katılı-
mıyla yapmak istediği basın açıklamasına saldıran 
ırkçı bir grup açıklamaya katılanlara linç girişimin-
de bulundu. Açıklamanın yapılmak istendiği HDP 
binasına taşlı saldırada da bulunan ırkçı grup polis 
ekiplerinin müdahalesi sonucu dağıldı.

sonra darp edildi. Trans kadınlara saldıran 4 erke-
ğin gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağla

İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Fulya Mahallesi’nde 
yaşayan Çağla adlı trans kadının evinin 13 Eylül 
2013’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kun-
daklandığı öğrenildi. Açıklama yapan Çağla 23 
Ağustos 2013’te evinin camına iliştirilmiş bir tehdit 
mektubu bulduğunu, mektupta evden taşınmaması 
halinde evinin yakılacağının yazdığını ifade etti.

Salih Kaçmaz

Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Bayat Köyü’ne nakliyat 
işi için gelen Diyarbakırlı Salih Kaçmaz (36), 23 
Ekim 2013’te aracında yüksek sesle Kürtçe müzik 
dinlediği için tartıştığı R.K. tarafından silahla vu-
ruldu. Ağır yaralı halde Bor Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Salih Kaçmaz hastanede yaşamını yitirdi.

6 İşçi

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde 9 Kasım 
2013’te, Tufanbeyli Termik Santrali’nde çalışan 6 
Kürt işçi, 100 kişilik bir grubun sopalı saldırısına 
uğrayarak darp edildi. Göksun Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan işçilerin tedavilerinin tamamlanmasının 
ardından ilçeyi terk ettikleri öğrenildi.

2 Öğrenci

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt 
öğrencilerin Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qa-
mişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra 
örülmek istenen duvara karşı yaptıkları eyleme 11 
Kasım 2013’te aşırı sağcı bir grubun bıçak ve satır-
larla saldırması sonucu iki öğrenci ağır yaralandı. 
Kentte 25 Kürt öğrencinin polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındığı 16 Kasım 2013’te öğrenildi. Gö-
zaltına alınan 25 Kürt öğrenciden 6’sı “yasadışı ör-
güt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 Kasım 2013’te 
tutuklandı.

2 Öğrenci

İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki 
Kürt öğrenci 11 Kasım 2013’te kantine yemek al-
maya gittikleri esnada aşırı sağcı bir grubun saldı-
rısı sonucu ağır yaralandı.

3 Öğrenci

İzmir’in Bornova İlçesi’nde 15 Kasım 2013’te met-
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Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen mah-
keme heyeti, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve 
Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin davaya 
müdahil olma talebini kabul ederek duruşmayı 
erteledi.

3 Nisan 2013’teki duruşmada R.Ç.’nin ve aynı 
zamanda sanıkların ailesinin duruşmayı izlemeye 
giden LGBT örgütlerine sözlü ve fiziki müdahalede 
bulunması üzerine mahkeme heyeti, duruşmaların 
seyircisiz yapılmasına karar vererek duruşmayı 
erteledi.

Davanın 30 Nisan 2013’te görülen duruşmasında 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanıklar 
hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep 
etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki 
savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 
erteledi.

24 Mayıs 2013’teki duruşmada ifade veren M.Ç., 
R.Ç.’yi öldürdüğünü kabul ederek cinayeti tek 
başına işlediğini ileri sürdü. M.Ç.’nin ifadesi üze-
rine söz alan R.Ç.’nin kardeşi ise babasının yalnız 
olmadığını, yanında amcalarının da bulunduğunu 
söyledi. Mahkeme heyeti, savcının değişmesi ne-
deniyle davaya atanan savcının dosyayı incelemesi 
amacıyla duruşmayı 28 Haziran 2013’e erteledi.

Davanın 28 Haziran 2013’te devam eden duruş-
masında ifade veren M.Ç., olayın kaza olduğunu 
iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı erteledi. 

15 Ağustos 2013’teki duruşmada sanıkların ifadesi-
ni alan mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki 
mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 5 
Aralık 2013’e erteledi. 

Yargılamanın 5 Aralık 2013’te devam eden oturu-
munda sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
R.Ç.’nin annesi G.Ç.’nin talebi üzerine Sosyal Po-
litikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalış-
maları Derneği’nin (SPOD) müdahilliğini kaldırdı. 
Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki müta-
laasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 10 Şubat 
2014’e erteledi. 

Luigi Padovese

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 3 Haziran 2010’da 

İbrahim Taşkın

İstanbul’da 25 Aralık 2013’te, Aydın Üniversitesi’nin 
kampusunda Van için yardım kampanyası başlatan 
Kürt öğrencilere ırkçı bir grubun saldırması sonu-
cu İbrahim Taşkın adlı öğrenci ayağına aldığı satır 
darbesi sonucu yaralandı.

Rıdvan İşler

Bolu’da 30 Aralık 2013’te son dönemde Kürt öğ-
rencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara 
dönüştü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 
Rıdvan İşler duraktan otobüse bindiğinde telefon-
da Kürtçe konuştuğu için ırkçı grubun bıçaklı sal-
dırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan İşler 
tedavisi tamamlanmadan polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Gün içinde 2 Kürt öğrencinin de 
silahla tehdit edildiği ileri sürüldü.

Mesut Bengi

Konya’da 31 Aralık 2013’te Necmettin Erbakan 
Üniversitesi öğrencisi Mesut Bengi adlı Kürt öğ-
renci dersten çıktığı sırada ırkçı bir grup tarafından 
darp edildi.

Alevi Aileler

Adıyaman’da 1 Aralık 2013’te Alevi ailelerin yaşa-
dığı Yeni Mahallesi’nde 13 evin kapısı ile bir oto-
mobilin işaretlendiği ortaya çıktı.

İdil

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde 16 Kasım 2013’te 
trans kadın İdil’in, evine gelen bir erkeğin bıçaklı 
saldırısına uğradığı 3 Aralık 2013’te öğrenildi. Kar-
nından yaralanan İdil’in 10 gün hastanede kaldığı 
açıklandı.

Deniz

Mersin’de 23 Aralık 2013’te Deniz adlı trans kadı-
nın kalabalık bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısı-
na uğraması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Davalar

R.Ç.

Diyarbakır’da 2012 yılının Haziran ayında babası 
ve 2 amcası tarafından “eşcinsel olduğu” gerek-
çesiyle kurşunlanarak öldürülen R.Ç.’nin (17) 
öldürülmesine ilişkin davada baba M.Ç., R.Ç.’nin 
amcaları Ş.Ç. ve A.Ç.’nin yargılanmasına 18 Ocak 
2013’te devam edildi.
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Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin, evi taşladı-
ğı iddia edilen kalabalığa müdahale etmekte yeter-
siz kalması üzerine Doğanşehir İlçesi’nden takviye 
ekip istenmişti.

Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma 
sonunda saldırıyı gerçekleştiren ve saldırıya uğra-
yan aileden kişilerin de bulunduğu toplam 58 kişi 
hakkında açılan davaya 21 Şubat 2013’te başlandı.

Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk 
duruşmada, 58 sanığın ifadelerinin bilgisayardan 
silindiği ortaya çıkmıştı. Bu nedenle Evli Ailesi’nin 
avukatının mahkeme başkanı ve zabıt katibi hak-
kında suç duyurusunda bulunarak reddi hakim 
talep etmesi üzerine mahkeme başkanı, talebi 
değerlendirilmesi için Malatya Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne göndererek duruşmayı erteledi.

Davaya 21 Haziran 2013’te devam edildi. Doğan-
şehir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 
sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı, duruş-
mayı erteledi.

16 Eylül 2013’teki duruşmada, 3 ve 4 yaşındaki iki 
çocuğun ifadesini almak isteyen mahkeme başkanı, 
sorularına yanıt alamaması üzerine duruşmayı 11 
Aralık 2013’e erteledi. 

BDP/Hatay

Hatay’da 23 Şubat 2013’te BDP Eşbaşkanı Sela-
hattin Demirtaş’ın da katıldığı Hatay İl Örgütü 
Kongresi’nin düzenlendiği salonun etrafını kuşatan 
500 kişilik bir grup salona taşlı saldırıda bulundu. 
Slogan atarak binanın çevresinde bekleyen grup, 
otobüslerle salondan ayrılanlara da taşlı saldırıda 
bulundu. Polis ekiplerinin müdahale ederek dağıt-
maya çalıştığı grubun saldırısı sonucu yaralananla-
rın olduğu, otobüslerde de maddi hasar meydana 
geldiği öğrenildi.

Ali İsmail Korkmaz

İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı 
nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protes-
to gösterilerine katıldıktan sonra yolda sopalarla 
dövülen Ali İsmail Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 
2013’te yaşamını yitirmesinin ardından saldırıyı 
görüntüleyen kamera kayıtlarının hasarlı olduğu 
ortaya çıktı. Savcılığın görüntüleri hasarlı şekilde 
teslim alan emniyet görevlileri hakkında soruştur-
ma başlattığı öğrenildi.

Katolik Kilisesi Anadolu Havarisel Episkoposu 
Vekili Luigi Padovese’yi (64) öldüren şoförü Murat 
Altun’un (27) yargılandığı dava 22 Ocak 2013’te 
sonuçlandı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, müebbet 
hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Murat 
Altun’a “sanığın eylemi haksız tahrik etkisi altında 
gerçekleştirdiği” gerekçesiyle 18 yıl hapis ceza verdi 
ve cezayı “sanığın yargılanma sürecindeki iyi halini 
göz önünde bulundurarak” 15 yıla indirdi.

Selendi

Manisa’nın Selendi İlçesi’nde, 24 Aralık 2009’da 
başlayan tartışmanın ardından 5 Ocak 2010’da 
Romanlara yönelik başlatılan ve 15’i çocuk 74 
Roman’ın farklı ilçelere sürgün edilmesiyle sonuç-
lanan ırkçı saldırılarla ilgili olarak 80 kişi hakkında 
açılan davanın, Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafın-
dan, “güvenlik” gerekçesiyle Uşak 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülmesine karar vermesinin 
ardından davaya 1 Şubat 2013’te devam edildi.

Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 9. duruş-
mada sanıkların ifadelerinin alınması işlemini 
tamamlayan mahkeme başkanı, duruşmayı tanık 
polis memurlarının ifadelerinin alınabilmesi ama-
cıyla 17 Mayıs 2013’e erteledi.

Ahmet Yıldız

İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 15 Temmuz 2008’de 
eşcinsel olduğu için babası Yahya Yıldız tarafından 
öldürülen Ahmet Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili da-
vanın 12. duruşması 25 Ocak 2013’te görüldü. 

Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel 
Yönelim Çalışmaları Derneği’nin davaya müdahil 
olma talebini reddeden mahkeme heyeti, kırmızı 
bültenle aranan sanık Yahya Yıldız’ın yakalama 
kararının infazının beklenmesine karar vererek 
duruşmayı 27 Mayıs 2013’e erteledi.

Evli Ailesi

Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü 
Beldesi’nde 28 Temmuz 2012’de, sahur vaktinde 
evlerinin önünde davul çalınmasını istemeyen 
Kürt ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin evine 
beldede yaşayanlar tarafından taşlı saldırıda bulu-
nulmuş, aileye ait bir ahır da ateşe verildi.
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Öte yandan cinayete ilişkin devam eden soruştur-
ma kapsamında gözaltına alınan A.Ö. adlı kişinin 
de serbest bırakıldığı 16 Temmuz 2013’te açıklandı.

Cinayetin şüphelisi olduğu iddia edilen S.K.’nin 
yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol ka-
rarıyla serbest bırakılması kararına 17 Temmuz 
2013’te savcılığın yaptığı itiraz sonucu gözaltına 
alınan S.K. 20 Temmuz 2013’te tutuklandı.

Soruşturma kapsamında sivil kıyafet giydirilen 
şüpheli 6 polis memuruna 23 Temmuz 2013’te İl 
Jandarma Komutanlığı’nda tanık teşhisi yaptırıldı.

Gözaltına alınan dördü kamu görevlisi, dördü sivil 
8 kişiden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’nde görevli Mevlüt Sağalman’ın, 
ekmek fırını sahibi İsmail Koyuncu’nun ve fırın 
sahibinin iki akrabasının “kasten insan öldürmek” 
suçundan tutuklandığı 7 Ağustos 2013’te açıklandı.

Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı, daha önce 
tutuklanan S.K.’nin ise serbest bırakıldığı, olay gü-
nüne ait kamera kaydı görüntülerinin de bir esnaf 
tarafından silindiği düzenlenen basın toplantısıyla 
duyuruldu.

Cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan bir 
kişinin daha tutuklandığı 15 Ağustos 2013’te öğre-
nildi. Böylelikle Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlısı 
olarak tutuklananların sayısı biri polis memuru 
olmak üzere 5’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Ali İsmail Korkmaz’ın dö-
vüldüğü gece beyin kanaması geçirdiği halde, bunu 
fark etmeyen Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 
görevli Doktor Hasan Gülcü ile aynı hastanede 
görevli polis memuru Vedat Esen hakkında Te-
pebaşı Kaymakamlığı’nın 31 Temmuz 2913’te so-
ruşturmaya izin vermediği, Eskişehir Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın da 7 Ağustos 2013’te karara karşı 
Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ettiği 26 Ağustos 
2013’te ortaya çıktı.

Biri polis memuru olmak üzere tutuklu 5 kişi ile 
tutuksuz 3 polis memuruna ilişkin soruşturma 
sonunda hazırlanan iddianame hazırlanarak 9 
Eylül 2013’de değerlendirilmesi amacıyla Eskişehir 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddiana-
mede tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan için 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği 
öğrenildi.

Ali İsmail Korkmaz’ı saldırıya uğradığı gün önce 
ifade vermesi şartıyla evine gönderen doktorlar 
hakkında da savcılığın ve Eskişehir Tabip Odası’nın 
inceleme başlattığı açıklandı.

Ali İsmail Korkmaz’ın götürüldüğü hastanenin acil 
servisinde detaylı muayenesi yapılmadan kendisine 
ağrı kesici verilerek evine gönderildiği ortaya çıkar-
ken 11 Temmuz 2013’te yazılı açıklama yapan Sağ-
lık Bakanlığı, Ali İsmail Korkmaz’ın tedavi sürecin-
de hastanede bakılmadığı yönündeki iddialarının 
doğru olmadığını, ailenin şikâyeti çerçevesinde ise 
adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğra-
dığı bölgeyi kaydeden kameraların kayıtlarının yer 
aldığı CD’lerin boş veya bozulmuş olduğu, ulaşıla-
bilen görüntülerin ise faillerin kimliklerinin tespit 
edilmesini sağlayacak 18 dakikalık bölümünün 
silindiği ileri sürüldü.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da 40 adet gü-
venlik kamerasına ait kayıtların Ankara Jandarma 
Kriminal Laboratuvarlarına gönderildiğini, gizli 
tanık olmak isteyen bir kişinin talebinin ise redde-
dildiğini açıkladı.

Görüntüleri inceleyen bilirkişinin savcılığa 28 Hazi-
ran 2013’te raporunu sunduğu öğrenildi. Raporda, 
“sivil polis olduğu sanılan veya polisin yanında yer 
alan gaz maskeli, ellerinde cop, beyzbol sopasına 
benzer sopa bulunan bir grubun kameralara yan-
sıdığı, bir eylemciye sopalarla vurdukları, sokakta 
topluca eylemci kovaladıkları” ifadesi yer aldı. 

Cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz 
2013’te gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., yurtdışına 
çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest 
bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 
kişinin daha arandığı ileri sürüldü.

Soruşturması kapsamında ifade veren yeni bir 
tanığın, olayı evinin balkonundan gördüğünü, Ali 
İsmail Korkmaz’ı 4 sivil ile 3 polis memurunun 
beraber dövdüklerini söylediği 16 Temmuz 2013’te 
ortaya çıktı.

Ali İsmail Korkmaz’ın ise lince uğradığı gecenin 
ertesi günü Odunpazarı Polis Karakolu’na gittiği ve 
ifade verdiği öğrenildi.
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10. İŞ GÜVENLİĞİ ve İŞ KAZALARI5

Azim Tuna’ya sorduğu soruya yanıt veren Vali’nin 
Ali İsmail Korkmaz’ın “protesto olaylarında yara-
landığı iddiasıyla gittiği hastanede öldüğünü ve 
marjinal ve illegal örgütlerin bu ölümü propaganda 
malzemesi yaptığını” iddia ederek “hakim ve savcı-
ların etki altında kalabileceği” olasılığından dolayı 
davanın başka bir kente alınması yönünde görüş 
belirttiği 1 Ekim 2013’te öğrenildi.

Gelişmelerin ardından 20 Kasım 2013’te başlaması 
planlanan davaya ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi 12 
Kasım 2013’te aldığı kararla davanın Kayseri Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlayacağını duyurdu.

Dava dosyasının ulaştığı Kayseri’de yargılamanın 
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüleceği, yargılama 
için yeni bir tarih verileceği 18 Kasım 2013’te açık-
landı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 3 
Şubat 2014’te başlanmasına karar verildi.

Cinayetle ilgili kamera kaydı görüntülerinin 21 
Haziran ve 22 Haziran 2013’te bilirkişi sıfatıyla 
görevlendirilen Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem 
Daire Başkanı Serkan Uğurluoğlu tarafından iki 
kez silindiği 11 Eylül 2013’te ortaya çıktı.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame de-
ğerlendirilmesi amacıyla gönderildiği Eskişehir 
2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
İddianamede tutuklu polis memuru Mevlüt Saldo-
ğan (41) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
talep edilirken duruşma tarihinin mahkeme heyeti 
tarafından bir ay içinde açıklanacağı öğrenildi.

Tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan (41) 
için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının talep 
edildiği davaya mahkeme heyeti 20 Kasım 2013’te 
başlanmasına karar verdi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma-
ların Eskişehir’de “güvenlik” açısından görülüp 
görülemeyeceğine dair Eskişehir Valisi Güngör 

İşçi ölümlerine ilişkin veriler 2013-Mayıs ayından 
itibaren tutulmaya başlanmış olup, bu tarihten 
önceki veriler konuyla ilgili tarama yapan kurum-
lardan alınmıştır.

• Niğde’de 1 Mayıs 2013’te bir hazır beton fab-
rikasında çalışan Emre Değirmencioğlu (25) 
iş makinasının geriye manevrası sırasında 
tekerleğin altında kalıp ezilerek olay yerinde 
yaşamını yitirdi. 

• Niğde’de 1 Mayıs 2013’te bir inşaat firmasında 
kalıp ustası olarak çalışan Enes Erdoğan ikinci 
kattaki iskeleden dengesini kaybetmesi sonucu 
kafasının üzerine düşerek yaşamını yitirdi.

• İzmir’in Gaziemir İlçesi’nde 2 Mayıs 2013’te, 
bir firmada işçi olarak çalışan Recep Karaoğ-
lan (43), makineyle beton kırdığı sırada toprak 
altında bulunan elektrik kablosundan geçen 
elektriğin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

• Eskişehir’de 2 Mayıs 2013’te Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 

(ESKİ) ait bir inşaatta meydana gelen göçük 
sonucu Fazlı Keskin (40) adlı işçi yaralandı.

• Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde 3 Mayıs 
2013’te, bir pizza şirketinin Gürsu Şubesi’nde 
kurye olarak çalışan Muhammed Güngör, 
şirketin “30 dakikada sıcak pizza servisi” kam-
panyası nedeniyle yaptığı kaza sonucu ağır 
yaralandı.

• Kayseri’de 6 Mayıs 2013’te yapımı devam eden 
bir iş hanı inşaatında beton dökme sırasında 
meydana gelen göçük sonucu Sezer Sırıklı 
(22), Mustafa Gözübüyük (27), Gazi Toy (36) 
ve Yasem Yalnız (41) adlı işçiler yaralandı.

• Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 7 Mayıs 2013’te, 
bir kum ocağında çalışan Ümmet Eren (48) 
elektrik kesilince, bozulduğunu sandığı kum 
eleğinin üzerine çıktı. Elektriğin yeniden gel-
mesiyle çalışmaya başlayan makinenin üzerin-
de dengesini kaybeden Ümmet Eren, düşerek 
başını yere çarparak yaşamını yitirdi.

5Sayısal veriler için bilançoya bakınız.
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işçilerin üzerine toprak göçmesi sonucu top-
rağın altında kalan Aydın Kara (36) adlı işçi 
yaşamını yitirdi, Mehmet Hakkoymaz da ağır 
yaralandı.

• Bartın’ın Amasra İlçesi’nde 11 Haziran 2013’te, 
özel bir firmaya ait maden ocağında meydana 
gelen göçük sonucu Çinli işçilerden Tang Xiao 
Dong yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı.

• Kütahya’nın Emet İlçesi’nde maden ocağında 
geçirdiği iş kazasında ayağı kopan Halil Can-
gür (48) tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde bacağında meyda-
na gelen kangren nedeniyle 14 Haziran 2013’te 
yaşamını yitirdi.

• Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Güllük 
Beldesi’nde 17 Haziran 2013’te, bir arıtma tesi-
sindeki depoya bakım yapmak için giren 6 işçi 
ile işletme müdürü metan gazı zehirlenmesi 
sonucu yaşamını yitirdi.

• Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 17 Haziran 
2013’te çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen 
N.U. adlı işçi ağır yaralandı.

• Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde 19 Haziran 
2013’te, Elbistan B Termik Santrali’ne kömür 
sağlayan Çöllolar Kömür Havzası’nda kamyo-
nun altında kalan Aziz Dumanlı (44) yaşamını 
yitirdi.

• Kahramanmaraş’ta 23 Haziran 2013’te, Salih 
Çolak (36) adlı işçi çalıştığı inşaatın iskelesin-
den düşerek yaşamını yitirdi.

• Malatya’da 29 Haziran 2013’te İnönü Üniver-
sitesi kampusu içerisinde yapımı devam eden 
Eczacılık Fakültesi inşaatında meydana gelen 
çökme sonucu Ali Özkaraaslan, Tahsin Kaya 
ve Muzaffer Aslan adlı işçiler yaralandı.

• İzmir’in Buca İlçesi’nde 29 Haziran 2013’te bir 
inşaatın 4. katından düşen Yavuz Asdemir (46) 
adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Ankara’nın Elmadağ İlçesi’ndeki Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Barutsan 
Fabrikası’nda 20 Mart 2013’te meydana gelen 
patlamada ağır yaralanan Sabri Salman (26) 
adlı işçi tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 Temmuz 2013’te 
yaşamını yitirdi.

• Manisa’da 11 Mayıs 2013’te, özel bir tavuk iş-
letmesinde çalışan Bayram Yıldız (16), tavuk 
yıkama kazanını temizlerken kazanın içine 
düşerek ağır yaralandı.

• Konya’nın Akşehir İlçesi’nde 10 Mayıs 2013’te, 
inşaat halindeki binanın 4. katından dengesini 
kaybederek düşen Hüseyin Şahbaz (43) adlı 
işçi yaşamını yitirdi.

• Şırnak’ta 16 Mayıs 2013’te, bir kömür ocağında 
meydana gelen göçük sonucu 4 işçi yaralandı.

• İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan Ter-
saneler Bölgesi’nde faaliyet yürüten Tersan 
Tersanecilik’te 17 Mayıs 2013’te kaynak çalış-
ması sırasında meydana gelen patlama sonucu 
Ali Yakar adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde 24 Mayıs 
2013’te, çalıştığı inşaatın 2. katında bulunan 
iskelesinden düşen Kenan Kütük (22) adlı işçi 
yaşamını yitirdi.

• Adıyaman’da 29 Mayıs 2013’te, tarım işçilerini 
taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonu-
cu kontrolden çıkarak köprüden şarampole 
uçması sonucu araçta bulunan tarım işçisi 10 
kadın yaşamını yitirdi, 13 işçi de yaralandı.

• Sivas’ta Türkiye Demiryolları Makinaları Sana-
yi Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren 
bir taşeron şirkette işçi olarak çalışan Kaddafi 
Gülmez (32) 30 Mayıs 2013’te halatları kopan 
20 tonluk vagonun altında kalarak yaşamını 
yitirdi.

• Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde 3 Haziran 
2013’te, bir fabrikanın ek inşaatında beton 
dökme sırasında meydana gelen çökme sonucu 
Muzaffer Örnek (51) ve Mustafa Uzuntaş (33) 
adlı 2 işçi öldü, Ömer Ulaşır (19) ise yaralandı.

• Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 10 Haziran 
2013’te, yapımı devam eden çadırkentte çalışan 
işçileri taşıyan servisin şoförünün direksiyon 
hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden 
çıkarak ağaca sonucu araç şoförü servis sürü-
cüsü Feyzettin Hansu yaşamını yitirdi, 12 işçi 
de yaralandı. 

• Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 11 Haziran 
2013’te kanalizasyon kazısında çukura inen 
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• İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 14 
Temmuz 2013’te, çalıştığı inşaatın 6. katından 
düşen Sabri Kuran (18) yaşamını yitirdi.

• Adana’da 16 Temmuz 2013’te pet şişe ham 
maddesi ve polyester imalatı yapan bir fab-
rikada meydana gelen patlama sonucu 5 işçi 
yaralandı.

• Manisa’nın Soma İlçesi’nde 16 Temmuz 
2013’te, yapımı devam eden bir inşaatın iskele-
sinin çökmesi sonucu iskele üzerinde bulunan 
iki işçi yaralandı.

• Uşak’ta 19 Temmuz 2013’te, yapımı devam 
eden bir inşaatta temel betonu atan beton 
karıştırıcısının pompası tıkanınca meydana 
gelen patlama sonucu pompadan boşalan harç 
nedeniyle inşaatta çalışan 7 işçi yaralandı.

• Muğla’nın Ortakent İlçesi’ne bağlı Yahşi 
Beldesi’nde 22 Temmuz 2013’te, okul binasın-
da yapılan temel izolasyonu sırasında meydana 
gelen göçük sonucu toprak altında kalan Murat 
Karabaş (24) adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Siirt’te 22 Temmuz 2013’te bir maden ocağında 
meydana gelen göçük altında kalan Zikrettin 
Ogur (48) adlı işçi ağır yaralandı.

• Eskişehir’de 23 Temmuz 2013’te Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 
güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Sevinç 
(50), fabrikanın girişinde bulunan otomatik 
sürgülü demir kapıyı açmak isterken kapının 
üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

• Edirne’nin Keşan İlçesi’nde 24 Temmuz 
2013’te, bir kömür ocağında meydana gelen 
göçük sonucu toprak altında kalarak ağır 
yaralanan maden işçisi Hasan Kuluçlu (45) 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

• İstanbul’da 24 Temmuz 2013’te Başakşehir 
metrosunda yürüyen merdivenin basamakla-
rını çıkarıp bakım yapan Muhammed Cinemre 
adlı işçi, merdivenin bir anda çalışmasıyla ba-
samakların arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

• Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 26 Temmuz 
2013’te, Demir ve Çelik Fabrikası’nda malze-
me ambarı binasının çatısını tamir ederken 
dengesini kaybederek yere düşen Resul Aydın 
(29) adlı işçi yaşamını yitirdi.

• İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 4 Temmuz 
2013’te, çalıştığı inşaatın 3. katından asansör 
boşluğuna düşen Emin Teker (53) adlı işçi kal-
dırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

• Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi’nde 6 Temmuz 
2013’te, gölet inşaatında çalışırken arıların 
saldırdığı işçilerden Oğuz Gede olay yerinde 
yaşamanı yitirdi. Serdar Arıkan ve Mustafa 
Reyis adlı işçiler ise Dinar Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

• Bursa’da 7 Temmuz 2013’te, Demirtaş Organi-
ze Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında 
iplikleri renklendirmek için kullanılan boyanın 
suyla temas etmesi nedeniyle 30 işçi zehirlendi.

• Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 7 Temmuz 2013’te, 
kanalizasyon terfi istasyonunda çalışan Veysel 
Turgut metan gazından zehirlenerek yaşamını 
yitirdi. Veysel Turgut’u kurtarmaya çalışan işçi 
Osman Sarı ve itfaiyeci Uğur Apaydın da kaldı-
rıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

• Zonguldak’ın Kilimli Neldesi’ne bağlı Karadon 
Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden 
ocağında 9 Temmuz 2013’te ocak içerisinde 
kömür naklini sağlayan vagonların arasında 
sıkışan Talat Öney (22) ağır yaralı olarak has-
taneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

• Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne bağlı Evrenseki 
Beldesi’nde 9 Temmuz 2013’te, kanalizasyon 
inşaatı sırasında meydana gelen göçük sonucu 
Ülkü Kayalı (49) yaşamını yitirdi.

• İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’nde 9 Temmuz 2013’te bir barda 
yapılan tadilat sırasında kaynak kıvılcımının 
doğalgaz borusuna sıçraması üzerine meydana 
gelen patlama sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 
2’si ağır 4 kişi yaralandı.

• Kastamonu’da 8 Temmuz 2013’te bir sunta 
fabrikasında kazanın patlaması sonucu Sedat 
Akmanoğlu (39) adlı işçi ağır yaralandı.

• Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Cenkyeri 
Beldesi’nde 12 Temmuz 2013’te, özel bir firma-
ya ait maden ocağında meydana gelen göçük 
sonucu Süleyman Gülşen (33) adlı işçi yaşamı-
nı yitirdi.
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• Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde 5 Ağustos 2013’te 
bir taş ocağında dinamit patlatılmasından 
sonra meydana gelen göçük sonucu Ramazan 
Özuçar adlı işçi yaralandı. Göçük altında kalan 
İsmail Fethi Tandoğan ile bir başka işçiye ise 
ulaşılamadı.

• Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde okul harçlığı için 
bir su firmasında çalışan Muratcan Turan (15), 
6 Ağustos 2013’te bir apartmanın en üst katına 
su götürmek için bindiği asansörde kafasını 
sıkıştırarak yaşamını yitirdi.

• Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde 5 Ağustos 2013’te 
bir taş ocağında dinamit patlatılmasından son-
ra meydana gelen göçüğün altında kalan İsma-
il Fethi Tandoğan’ın cesedi 8 Ağustos 2013’te 
bulundu.

• Parçalanması için İzmir’in Aliağa İlçesi’ne geti-
rilen bir geminin makine dairesine 10 Ağustos 
2013’te su boşaltmak için giren 9 işçi, su tahliye 
pompasının egzozundan çıkan dumandan ze-
hirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Do-
ğan Balcı (37) ve Davut Özdemir (40) yaşamını 
yitirdi.

• Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde 12 Ağustos 
2013’te, bir sunta fabrikasında çıkan yangın 
sonucu Celal Öztürk adlı işçi yaşamını yitirdi, 
Şener Furuncu da yaralandı.

• Denizli-Pamukkale karayolunda 12 Ağustos 
2013’te, yol asfaltlama çalışması yapan Özkan 
Uzun (29), kullandığı silindirin havası inen 
lastiğini şişirmeye çalışırken başka bir silindi-
rin altında kalarak yaşamını yitirdi.

• Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 11 Ağustos 
2013’te, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 
servisin bir kamyona çarpması sonucu Ercan 
Özçelik adlı işçi yaşamını yitirdi, 41 işçi de 
yaralandı. 

• Kırıkkale’de 13 Ağustos 2013’te Tüpraş Rafine-
risi yakınlarındaki bir kaynak atölyesinde bir 
aracın akaryakıt tankerinde onarım sırasında 
gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patla-
ma sonucu Süleyman Karagöz (18) adlı işçi vü-
cudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.

• Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’ne bağlı Bozgüney 
Beldesi’nde 14 Ağustos 2013’te, kanalizasyon 

• Ankara’da 28 Temmuz 2013’te, Bala İlçesi’nde 
çıkan bir yangına müdahale etmek için yola çı-
kan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye 
aracının devrilmesi sonucu itfaiye erleri Ber-
kan Güneş ile Ömer Arslan yaşamını yitirdi, 
aracın sürücüsü Onur Baran yaralandı.

• Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’nde 28 Temmuz 
2013’te bir inşaatın istinat duvarının çökmesi 
sonucu Mehmet Karasu (30) ve Kenan Toy 
(32) adlı işçiler yaşamını yitirdi, Halil Doğan 
(47) adlı işçi ise yaralandı.

• İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 26 Temmuz 
2013’te bir mobilya imalathanesinde çıkan 
yangında çıkan dumandan zehirlenen Yakup 
Irmak (25) ve Hakan Şaşmaz (45) işçiler yaşa-
mını yitirdi.

• Rize’de 30 Temmuz 2013’te bir inşaatın yedinci 
kattaki iskelesinden düşen Çetin Filiz (25) adlı 
Kürt işçi yaşamını yitirdi.

• Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde 31 Temmuz 
2013’te bir inşaat alanında meydana gelen top-
rak kayması sonucu istinat duvarının altında 
kalan Daver Güneş (22) ve Halis Güneş (47) 
adlı işçiler yaralandı.

• Zonguldak’ta 1 Ağustos 2013’te, Türkiye Taş-
kömürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren 
Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden oca-
ğında meydana gelen göçüğün altında kalan 
Mustafa Eren ile Ramazan Kılav adlı işçiler 
yaralandı.

• Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 31 Temmuz 
2013’te, çalıştığı inşaatın 3. katından düşen 
Mustafa Balcı adlı işçi olay yerinde yaşamını 
yitirdi.

• Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde okul harçlığını 
çıkarmak için inşaatta çalışan üniversite öğ-
rencisi Ahmet Eraslan (21), 2 Ağustos 2013’te 
çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek yaşamını 
yitirdi.

• Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 3 Ağustos 
2013’te, sanayi sitesinde oksijen tüpünün pat-
laması sonucu Mehmet Ali Elpe (19), İbrahim 
Halil Baytimur (16) ve Servan Aktıl (13) adlı 
işçiler ağır yaralandı.
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düşen demir parçasının başına isabet etmesi 
sonucu ağır yaralandı. 

• Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 23 Ağustos 
2013’te, Çeksan Tersanesi’nde çalışan boyacı 
ustası Zabit Yıldız (55), çalışırken yüksek bir 
yerden düşerek ağır yaralandı.

• Bursa’nın Kestel İlçesi’nde 27 Ağustos 2013’te, 
çalıştığı inşaatın birinci katında bulunan iske-
leden dengesini kaybederek düşen E.M. adlı 
işçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi.

• Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 28 Ağustos 2013’te, 
delinen kazanı onarırken elektrik akımına 
kapılan kaynak ustası Recep Pekman (54) ya-
şamını yitirdi.

• Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 30 Ağustos 
2013’te elektrik arızasını tamir etmek için 
direğe çıkan İsmail Kunu (49) adlı elektrik us-
tası akıma kapıldı. Merdiven üzerinde bayılan 
İsmail Kunu indirildikten sonra ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

• Bitlis’te 31 Ağustos 2013’te, kentsel dönüşüm 
çerçevesinde yıkılması onaylanan Şehit Musta-
fa Yeter Polis Karakolu’nun yıkımını gerçekleş-
tiren iş makinası operatörü Servet İçgüleç (34), 
yıkılan binanın altında kalarak yaralandı.

• Kırıkkale’de 31 Ağustos 2013’te, bir apartmanın 
dış cephesinin boyanması işinde çalışan Aslan 
Şengül (37), iskeleden düşerek yaralandı.

• Erzurum’da 31 Ağustos 2013’te bir alışveriş 
merkezinde yangın çıkması sonucu raflardaki 
ürünleri kurtarmak isteyen 10 işçi, ortaya çıkan 
dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

• Şırnak’ın Ara Köyü’nde faaliyet gösteren özel 
bir kömür madeni ocağında 2 Eylül 2013’te 
neydana gelen göçüğün altında kalan işçiler 
Hüseyin Dekçi (18), Süleyman Gökalp (19) ve 
Mahmut İçkale (45) yaşamını yitirdi.

• Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 3 Eylül 2013’te, 
mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün 
kaza yapması sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 
26 işçi de yaralandı.

• Ordu’nun İkizce İlçesi’nde 4 Eylül 2013’te, 
mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün 

kazısı sırasında meydana gelen göçük sonucu 
Davut Acar (45) adlı işçi yaralandı.

• Adıyaman’ın Kmür Beldesi’nde 15 Ağustos 
2013’te, taş ocağında kepçe operatörü olarak 
çalışan Gaffari Çil (35), geri manevra yapan 
kamyon ile kullanmak için binmeye çalıştığı 
kepçenin arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

• Kahramanmaraş’ta 15 Ağustos 2013’te, babası-
na ait çelik tencere fabrikasında çalışan Fatih 
Karadöl, üzerine yük asansörünün düşmesi 
sonucu yaşamını yitirdi.

• Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde 16 Ağustos 
2013’te bir inşaatta çalışan 3 işçi su borusunun 
düşmesi sonucu yaralandı.

• Uşak’ta 20 Ağustos 2013’te 1 Eylül Sanayi 
Sitesi’nde inşaat halindeki bir binada beton dö-
kümü sırasında meydana gelen göçük sonucu 
4 işçi yaralandı.

• Çalışmak için Ağrı’dan İstanbul’a gelen 
Mahmut Sökmez (23), Beyoğlu İlçesi’nde 17 
Ağustos 2013’te çalışmaya başladığı inşaatın 
7. katından asansör boşluğuna düşerek ağır 
yaralandı.

• Kahramanmaraş’ta 16 Ağustos 2013’te Kav-
laklı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil 
firmasına ait fabrikanın pamuk pres bölümün-
de çıkan yangının oluşturduğu dumandan 
etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

• Şırnak’ın Dağkonak Köyü yakınlarında bulu-
nan bir kömür ocağında 25 Ağustos 2013’te 
meydana gelen gaz sızıntısı sonucu Ömer Ka-
bul adlı işçi yaşamını yitirdi, Selim Geçgel adlı 
işçi ise yaralandı.

• Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 25 Ağustos 
2013’te, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 
traktöre bağlı romörkün Irlamaz Çayı’na dev-
rilmesi sonucu 17 işçi yaralandı. 

• Giresun’dan 25 Ağustos 2013’te Adıyaman’a 
dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan mini-
büsün şoförünün yol hâkimiyetini kaybederek 
kaza yapması sonucu 19 işçi yaralandı. 

• İstanbul’da 23 Ağustos 2013’te, İstanbul Deniz 
Otobüsleri’nde çalışan Hüseyin Sonkaya (50), 
Eskihisar İskelesi’nde üç metre yükseklikten 
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• Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nin Dağbaca 
Mevkii’nde 15 Eylül 2013’te özel bir şirkete ait 
kömür ocağında meydana gelen tavan çökmesi 
sonucu Ümit Eroğlu (29) adlı işçi göçük altın-
da kalırken, Osman Refik Uluçay (26) adlı işçi 
de yaralı olarak kurtarıldı.

• Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nin Dağbaca 
Mevkii’nde 15 Eylül 2013’te özel bir şirkete ait 
kömür ocağında meydana gelen tavan çökmesi 
sonucu oluşan göçüğün altında kalan Ümit 
Eroğlu’nun (29) cesedine 16 Eylül 2013’te ula-
şıldı.

• Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde 17 Eylül 
2013’te iş yeri genişletme çalışması sırasında 
duvar çökmesi sonucu ağır yaralanan Remzi 
Ay hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

• Zonguldak’ta 17 Eylül 2013’te, bir caminin du-
varına yalıtım yapan Kazım Dağlı (32) adlı işçi 
bulunduğu yerden düşerek yaralandı.

• Malatya’da 18 Eylül 2013’te, bir apartmanın dıi 
cephesini boyamak için kurulan inşaat iskele-
sinden düşen Yoksul Ahmet Kos adlı işçi yaralı 
olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

• Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’nde 18 Eylül 
2013’te, 12 katlı inşaatın son katında boya 
yapmak için kurulan demir iskeleleri sökmeye 
çalışan Necmi Kılıç (39), dengesini kaybetmesi 
sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

• Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ndeki organize 
sanayi bölgesinde faaliyet yürüten bir fabrika-
da çalışan Hasan Tekin (37) adlı işçi 18 Eylül 
2013’te, fabrika çatışından düşerek yaşamını 
yitirdi.

• Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı Karaisma-
iller Köyü’nde 21 Eylül 2013’te bir krom ma-
deninde dinamit kalıntısının patlaması sonucu 
Mehmet Serin (35) adlı işçi yaralandı.

• Mersin’in Mezitli İlçesi’nde 21 Eylül 2013’te, 
bir inşaatın birinci katında beton dökme işle-
mi sırasında demir kalıpların çökmesi sonucu 
7 işçi yaralandı.

• Erzurum’un İspir İlçesi’nde 24 Eylül 2013’te, 
bir hidroelektrik santralinin inşaatında ağabe-
yinin kimliği ile çalışan Muş nüfusuna kayıtlı 

dereye düşmesi sonucu Davut Şirin (69) ve 
Gürcistan uyruklu Gülnazi Jizihiaşvili (65) adlı 
işçiler yaşamını yitirdi, üçü Gürcistan uyruklu 
4 işçi de yaralandı.

• Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’ne bağlı 
Kılılı Beldesi’nde 5 Eylül 2013’te bir tekstil fab-
rikasında çıkan yangın sonucu oluşan duman-
dan zehirlenen Kemal Yüksel (38) yaşamını 
yitirdi. Dumandan zehirlenen iki işçinin ise 
tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

• Kahramanmaraş’ta 7 Eylül 2013’te Yeni Sanayi 
Sitesi’nde metal mutfak eşyaları imal eden bir 
fabrikada çalışan Mahmut İnce (25), sağ elini 
pres makinasına kaptırdı. Mahmyut İnce’nin 
iki parmağının koptuğu ve ameliyatla yerine 
dikildiği öğrenildi.

• Denizli’de 11 Eylül 2013’te bir asansörün 
bakım işinde çalışan Faruk Dumlupınar (17) 
belirlenemeyen bir nedenden dolayı asansörün 
yukarı çıkması sonucu kabinle tavan arasına 
sıkışarak yaşamını yitirdi.

• Balıkesir’de 6 Eylül 2013’te antrenman sıra-
sında saha kenarındaki kale direğinin üzerine 
devrilmesi sonucu ağır yaralanan Balıkesirspor 
oyuncusu Ali Gündoğan (18) tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi.

• Zonguldak’ta 12 Eylül 2013’te, maden işçilerini 
taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 16 işçi 
yaralandı. 

• Suriye’deki iç savaş nedeniyle ailesiyle 
Türkiye’ye sığınarak Mersin’e yerleşen Ferhan 
Samğo (24) çalıştığı geri dönüşüm işletme-
sinde 12 Eylül 2013’te hurda malzeme taşıdığı 
sırada açıkta kalan elektrik kablosuna basarak 
yaşamını yitirdi.

• Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde 13 Eylül 
2013’te, bir apartmanın dış cephe çalışmaları 
sırasında iskeleden düşen İsmet Akdağ (32) 
adlı işçi yaralandı.

• İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde 14 Eylül 2013’te, 
kanalizasyon çalışması sırasında meydana 
gelen göçüğün altında kalan Erdoğan Yaman 
(45) adlı işçi yaralı olarak kurtarıldı. Hastane-
ye kaldırılan Yaman’ın sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.
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• 1999-2004 yılları arasında İstanbul’un Güngö-
ren İlçesi’nde kot taşlama atölyesinde çalıştığı 
sırada slikozis hastalığına yakalanan Bingöl’ün 
Karlıova İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Sait Gün-
doğdu (50), tedavi gördüğü Elazığ Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Ekim 2013’te 
yaşamını yitirdi. Sait Gündoğdu’nun ölümüyle 
slikozis hastalığından ölenlerin sayısı Karlıova 
İlçesi’nin Taşlıçay Köyü’nde 9’a, Türkiye’de ise 
54’e yükseldi.

• Muş’ta 9 Ekim 2013’te Alparslan 
Üniversitesi’nin kampusunda yapımı devam 
eden Kongre ve Kültür Merkezi inşaatına be-
ton dökülürken tablanın çökmesi sonucu 8 işçi 
yaralandı.

• Mersin’de 10 Ekim 2013’te yapımı devam eden 
otogar inşaatında meydana gelen göçük sonu-
cu Hasan Akın (52) adlı işçi yaralandı.

• Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 10 Ekim 2013’te, 
Çakmaklı Köyü’nün yakınlarında meydana 
gelen elektrik arızasını gidermesi için emekli 
olduğu elektrik dağıtım şirketi tarafından çağ-
rılan İbrahim Atan elektrik çarpması sonucu 
yaşamını yitirdi.

• Manisa’nın Soma İlçesi’nde faaliyet yürüten 
özel bir kömür madeninde 20 Ekim 2013’te 
çıkan yangın sonucu Ynusu Güçlü (47) adlı işçi 
yaşamını yitirdi, 27 işçi de yaralandı.

• Kars’ın Arpaçay İlçesine bağlı Güvercin Köyü 
yakınlarında inşaatı devam eden Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu tünel inşaatında 20 Ekim 
2013’te, halatı kopan beton kalıbın altında ka-
lan işçilerden Bünyamin Arslantaş (23) yaşa-
mını yitirdi, Gökhan Tunçsoy (27) ve Mustafa 
Özen (33) de yaralandı.

• Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’nde 20 Ekim 2013’te, 
Marangozcular Sitesi inşaatında çalışan Bilal 
Okan adlı işçi 7 metre yükseklikten düşerek 
ağır yaralandı.

• Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Türktaciri 
Köyü’nde 20 Ekim 2013’te, tarım işçilerini ta-
şıyan iki römorkun bağlı bulunduğu traktörün 
virajı alamayarak kaza yapması sonucu Pınar 
Akbaş (17) adlı işçi yaşamını yitirdi, 32 işçi de 
yaralandı. 

Vefa Aydemir (16) üzerine beton duvarın yıkıl-
ması sonucu yaşamını yitirdi.

• Van’ın Gevaş İlçesi’nde 26 Eylül 2013’te, kana-
lizasyon kazısında çalışan İbrahim Taşkın (28), 
meydana gelen göçükte toprak yığını altında 
kalarak yaşamını yitirdi.

• Ankara’nın Elmadağ İlçesi’nde 28 Eylül 2013’te, 
roket fabrikasında haftalık rutin atık malzeme-
lerin imhası sırasında meydana gelen patlama 
sonucu biri ağır 4 işçi yaralandı.

• Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde 29 
Eylül 2013’te, demir doğrama dükkânında bir 
kamyona kaynak yaparken mazot deposunun 
patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi 
de ağır yaralandı.

• Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde 30 Eylül 
2013’te, ayva hasadına giden işçileri taşıyan 
kamyonetin ağaca çarparak kaza yapması alev 
alan kamyonetten çıkamayan 8 kadın işçi ya-
narak yaşamını yitirdi, 12 işçi de yaralandı.

• İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde araçların cam-
larını silerek para kazanmaya çalışan Nazar 
Buluş (9) 30 Eylül 2013’te kırmızı ışıkta geçen 
bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yi-
tirdi.

• Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki özel bir kömür 
madeninde3 Ekim 2013’te meydana gelen iş 
kazasında Ali Çetinkaya (29) adlı maden işçisi 
yaşamını yitirdi.

• Van’da 6 Ekim 2013’te Mehmetçik Selen İlköğ-
retim Okulu’nun ek binası için yapılan kanali-
zasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte 
kalan işçilerden Seyhan Aksarı (29) yaşamını 
yitirdi, 2 işçi de yaralandı.

• Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait yapımı de-
vam eden bir inşaatın tavanına 7 Ekim 2013’te 
beton dökümü sırasında ağırlığı kaldıramayan 
demir kalıpların çökmesi sonucu Selami De-
mir (43), Abdurrahman Yalpır (45), Mevlüt 
Kayır (26) ve Mehmet Erdem (48) adlı işçiler 
yaralandı.

• Gaziantep’te 8 Ekim 2013’te, çalıştığı binanın 
4. katında kurulu olan iskelesinden düşen Şeref 
Zor (43) adlı işçi yaşamını yitirdi.
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• Erzurum’un Tekman İlçesi’ne bağlı Dalsöğüt 
Köyü’nde 22 Ekim 2013’te yol çalışması yapar-
ken iş makinesinin altında kalarak kol ve bacak 
kemikleri kırılan Mehmet Şirin Sönmez adlı 
işçi ağır yaralandı.

• Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 24 Ekim 
2013’te, bir fabrikada azot tankında bakım 
yapan 9 işçi azot gazından zehirlenerek hasta-
neye kaldırıldı.

• Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yapımı devam 
eden tünelin inşaatında çalışan Veli Gezer (43) 
adlı işçi 25 Ekim 2013’te iş makinesinin altında 
kalarak yaşamını yitirdi.

• Manisa’nın Gördes İlçesi’ne bağlı Şahinkaya 
Köyü’nde mevsimlik orman işçisi olarak çalı-
şan Sabahattin Karataş (39), 25 Ekim 2013’te 
kesim alanında üzerine devrilen ağacın altında 
kalarak yaşamını yitirdi.

• Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 28 Ekim 
2013’te, çalıştığı inşaatta iskeleden boşluğa dü-
şen Resul Kutlu (27) adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 25 Ekim 
2013’te, karayolları işçisi Osman Erdoğan (36), 
yol kenarında çalışırken bir aracın çarpması 
sonucu hayatını kaybetti.

• Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde 25 Ekim 
2013’te bir gaz dolum tesisinde meydana gelen 
patlama sonucu Adalet Öztürk (45) adlı işçi 
yaralandı.

• Tekirdağ’da 25 Ekim 2013’te çalıştıkları inşaa-
tın iskelesinin çökmesi sonucu Ersin Arslan ve 
Mehmet Yıldırım adlı işçiler yaralandı.

• Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Güneykent 
Beldesi’nde 29 Ekim 2013’te, özel bir şirkette 
paletli dozer operatörlüğü yapan Ali Türe (60), 
orman arazisinde badem ağacı dikilmesi için 
çalı sökümü yaparken fark edemediği dere 
boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

• Erzurum’da 29 Ekim 2013’te Atatürk 
Üniversitesi’nin bahçesinde su kanalı kazısı 
yapan Demirel İlhan (48) adlı işçi çalışırken 
meydana gelen göçüğün altında kalarak yara-
landı.

• Antalya’da 19 Ekim 2013’te, yüksek gerilim 
hattında meydana gelen arızayı gidermek için 
çalışan Zafer Akgül adlı işçi direkten düşerek 
yaşamını yitirdi.

• Gaziantep’te 19 Ekim 2013’te, 4. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir halı 
fabrikasının atölye kısmında kazan kapağının 
patlaması sonucu Hakan Bozkurt (21) adlı işçi 
yaşamını yitirdi, Ömer Serin (33) ve Hatice 
Bozdemir (39) adlı 2 işçi de yaralandı.

• Giresun’un Espiye İlçesi’nde akaryakıt dolum 
tesisinde 17 Ekim 2013’te meydana gelen pat-
lamasa ağır yaralanan Onur Kadıoğlu (23) adlı 
işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

• Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Hastanesi’nde görevli temizlik işçisi Halil 
Dülger (45) 15 Ekim 2013’te, ikinci kattan 
topladığı tıbbi atıkları çöp arabasına koyarak 
asansörle zemin kata inmek isterken asansör 
kabininde sıkışarak yaşamını yitirdi.

• Adıyaman’da 14 Ekim 2013’te, yapımı süren 
inşaatın 2. katında sıva yapan Hüseyin Kaşıyo-
ğun (38) iskelden düşerek ağır yaralandı.

• İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 12 Ekim 
2013’te çalıştığı inşaat alanında rögar kapağı 
yerleştirmeye çalışan Hüseyin Arslanca adlı 
işçi girdiği toprakta çökme meydana gelmesi 
sonucu yaşamını yitirdi.

• Mersin’de 12 Ekim 2013’te apartmanın birinci 
katındaki camı silmek için pencereye çıkan gü-
vencesiz temizlik işçisi İslim Göbek (41) yere 
düşerek yaşamını yitirdi.

• Karabük’te 11 Ekim 2013’te, Kardemir 
Karabükspor’un maçlarını oynadığı Dr. Nec-
mettin Şeyhoğlu Stadı’nın tadilat gören bölü-
münde meydana gelen çökme sonucu Osman 
Gündoğdu (23), İlhan İbişoğlu (27), Osman 
Gündoğdu (25) ve Ramazan Kır (48) adlı 4 işçi 
yaralandı.

• Uşak’ta 22 Ekim 2013’te bir tekstil fabrikasında 
çalışan Ali Osman Arıkan (33) adlı işçi sağ 
kolunu makineye kaptırdı. Sağ kolu dirsek üs-
tünden kopan Ali Osman Arıkan Uşak Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.
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• Tokat’ta asansör satışı yapan bir firmada çalı-
şan Suat Bahar (27), 5 Kasım 2013’te iş yerinin 
deposundaki malzemelerin dışarıya çıkarılma-
sı sırasında başına asansör kapısı parçasının 
düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

• Gaziantep’te 7 Kasım 2013’te, trikotaj ve 
tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan 
yangın nedeniyle İbrahim Gemici ve Mehmet 
Alakırık adlı işçiler yaşamını yitirdi, yedisi ağır 
45 işçi de yaralandı.

• Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 8 Kasım 2013’te, 
çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen Niza-
mettin Önelge adlı işçi kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi.

• Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 8 Kasım 
2013’te, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
yürüten bir tekstil fabrikasında buhar kazanı-
nın kapağının basınç nedeniyle açılması so-
nucu kazandan taşan kaynar suyun sıçraması 
sonucu Hasan Civelek, Musa Gürsoy ve Adem 
Altundağ adlı işçiler yaralandı.

• Van Valiliği tarafından Edremit İlçesi’nde yap-
tırılan spor kompleksinin inşaatında 7 Kasım 
2013’te meydana gelen göçük sonucu 3 işçi 
ağır yaralandı.

• Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 11 Kasım 
2013’te, çalıştığı inşaatın 7. katından kiremit 
indirirken dengesini kaybederek düşen Orhan 
Sürer (13) adlı çocuk işçi yaşamını yitirdi.

• İzmir’de 11 Kasım 2013’te, çalıştığı Adnan 
Menderes Havalimanı İç Hatlar Bölümü inşa-
atında 5. kattan dengesini kaybederek düşen 
Oğuzhan Karayiğit Ulaş (27) adlı işçi yaşamını 
yitirdi.

• Denizli’de 11 Kasım 2013’te sıva yaptığı inşaa-
tın 3. katından düşerek ağır yaralanan Mehmet 
Emin Çoban (47) kaldırıldığı Denizli Devlet 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

• İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı 
Semti’nde 13 Kasım 2013’te bir binanaın 4. ka-
tında bulunan çalıştığı evin camlarını silerken 
dengesini kaybederek düşen Rukiye Şimşek 
(42) yaşamını yitirdi.

• Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 27 Ekim 2013’te, 
bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan 
yangında dumandan zehirlenen Serdar Yılmaz 
(26), Ahmet Oktar (28) Hasan Berut (28) ve 
Mustafa İmrek (29) adlı işçiler Ceyhan Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 

• Sakarya’nın Geyve İlçesi’ne bağlı Kızılkaya 
Köyü’nde 26 Ekim 2013’te, bir inşaat şirketinde 
çalışan Bahadır Kanbur adlı işçi kolunu beton 
santralindeki çimento makinesine kaptırdı.  
İşçinin kolunun parçalandığı öğrenildi.

• Antalya’nın Yelten Beldesi’nde 31 Ekim 2013’te, 
inşaat tabanına beton döken Abdurrahman 
Kıllı ve İsmail Kıllı üzerlerine pompa kulesinin 
devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

• Sivas’ta 31 Ekim 2013’te, yapımı devam eden 
hidroelektrik santrali inşaatında ekskavatör 
operatörü olarak çalışan Sultan Topcu (24), 
kullandığı iş makinesinin üzerine çalışmalar 
sırasında yamaçtan kopan kaya parçalarının 
düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

• Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde 3 Kasım 2013’te, 
tarım işçilerini taşıyan otobüsün kaza yapması 
sonucu 33 işçi yaralandı. 

• Karaman’da 3 Kasım 2013’te, briket imal eden 
bir işyerinde içine girip tamir ettiği harç karma 
makinesinin aniden çalışması sonucu Cemal 
Evcen (34) adlı işçi yaşamını yitirdi. 

• Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 2 Kasım 2013’te, 
üzüm işletmesinde çalışan işçileri taşıyan mi-
dibüsün kaza yapması sonucu 20 işçi yaralandı. 

• Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde 2 Kasım 
2013’te, kanalizasyon için kazılan 5 metrelik 
çukura giren Osman Rusvay (26) adlı inşaat 
işçisi meydana gelen göçüğün altında kalarak 
yaşamını yitirdi.

• Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde 4 Kasım 2013’te, 
yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında 
iskele demiri kırılınca 6. kattan düşen Musa 
Şimşek (24) adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde 5 Kasım 
2013’te, tekstil atölyesinde çalışan işçileri ta-
şıyan minibüsün kaza yapması sonucu 7 işçi 
yaşamını yitirdi, 14 işçi de yaralandı. 
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• Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Kavakbaşı 
Beldesi’mde 24 Kasım 2013’te, çömlek yapı-
mı için kırmızı toprak çıkarılan bölgede kazı 
yaparken meydana gelen göçük altında kalan 
Harbinaz Ekinci (53) ve Ferhat Dündar (21) 
adlı işçiler yaşamını yitirdi.

• İzmir’in Tire İlçesi’nde 24 Kasım 2013’te, Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın ısı 
yalıtım malzemesi depolarında çıkan yangın 
sonucu iki işçi yaralandı.

• Yozgat’ta 25 Kasım 2013’te, bir inşaatın parke 
döşeme işinde çalışan Nuh Toprakseven (36) 
adlı işçi inşaatın 10. katında asansöre binmek 
üzere adımını attığı anda boşluğa düşerek ya-
şamını yitirdi.

• Bartın’ın Amasra İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kömür 
ocağında çalışan Ali Gümüştaş (43) vagonları 
çektiği sırada kafasına aldığı darbe sonucu 
yaşamını yitirdi.

• Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice 
Beldesi’nde 26 Kasım 2013’te, bir fabrikada ça-
lışan işçileri taşıyan minibüsün kaza yapması 
sonucu 26 işçi yaralandı.

• Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 28 Kasım 2013’te, 
bir binanın çatı katına izolasyon malzemesi 
taşıyan vinç operatörü Sadettin Bilgiç üzerine 
çatı sacının düşmesi sonucu yaralandı. Hasta-
neye kaldırılan Sadettin Bilgiç’in sağ bacağının 
kopma noktasına geldiği öğrenildi.

• Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nde 29 Kasım 
2013’te, kaçak işletildiği iddia edilen kömür 
ocağında meydana gelen göçük sonucu Naci 
Güledağı adlı işçi yaşamını yitirdi.

• Konya’da 4 Aralık 2013’te, yapımı devam 
eden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın 
inşaatında beton dökümü sırasında iskelelerin 
çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

• Eskişehir’in Çifteler İlçesi’nde 4 Aralık 2013’te 
mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonun 
devrilmesi sonucu 24 işçi yaralandı.

• İzmir’de 4 Aralık 2013’te Menderes-Gümüldür 
yolu Ovacık mevkisinde tarım işçilerini taşıyan 
otobüsün kaza yapması sonucu 2 işçi yaşamını 
yitirdi, 30 işçi de yaralandı. 

• İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı 
İkitelli Semti’nde 13 Kasım 2013’te bir egzoz 
fabrikasının asansör bakımını yapan iki işçi 
üzerlerine asansör düşmesi sonucu ezilerek 
yaşamını yitirdi.

• Ardahan’ın Hanak İlçesi’ne bağlı Yünbüken 
Köyü’nde 14 Kasım 2013’te, BOTAŞ’ın devam 
eden alt yapı çalışmaları sırasında meydana ge-
len toprak kayması sonucu göçük altında kalan 
İbrahim Uzun (33) ile Hakan Kuruçayırlı (34) 
adlı işçiler yaşamını yitirdi.

• Adıyaman’ın Tut İlçesi’nde 17 Kasım 2013’te, 
belediyeye ait alt yapı çalışmasında meydana 
gelen göçükte kalan Ali Gürbüz (42) adlı işçi 
ağır yaralandı.

• İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 31 Ekim 
2013’te, Özel Doğa Hastanesi’nde tabela asar-
ken elektrik akımına kapılan Eren Eroğlu (17) 
adlı çocuk işçinin yaşamını yitirdiği 16 Kasım 
2013’te öğrenildi.

• Gaziantep’te 7 Kasım 2013’te, trikotaj ve teks-
tilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yan-
gın nedeniyle ağır yaralanan işçilerden Osman 
Efe ve Salih Eroğlu 17 Kasım 2013’te yaşamını 
yitirdi. Olayda yangın nedeniyle yaşamını yiti-
ren işçilerin sayısı 4’e yükseldi.

• İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 18 Kasım 2013’te, 
otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın 
deposunda çıkan yangın sonucu oluşan yoğun 
dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıl-
dı.

• Muğla’nın Beyobası Beldesi’nde 19 Kasım 
2013’te, özel bir şirkete ait krom madeni oca-
ğında meydana gelen göçük sonucu Ali Abay 
(30) adlı işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralan-
dı.

• Gaziantep’te 19 Kasım 2013’te yapımı devam 
eden bir inşaatın çalıştığı 5. Katından denge-
sini kaybederek düşen Nahsan Bulut (48) adlı 
işçi yaşamını yitirdi.

• Gaziantep’te 7 Kasım 2013’te, trikotaj ve tekstil-
cilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın 
nedeniyle ağır yaralanan işçilerden Muharrem 
Dursun  (14), 21 Kasım 2013’te yaşamını yitir-
di. Olayda yangın nedeniyle yaşamını yitiren 
işçilerin sayısı 5’e yükseldi. 
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•  Zonguldak’ta 7 Aralık 2013’te, Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren 
Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne ait maden 
ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan 
Sezgin Yanar adlı işçi yaralandı. 

•  Denizli’de 6 Aralık 2013’te, Bağbaşı 
Mahallesi’nde meydana gelen elektrik arızasını 
gidermek için çalışan Murat Yakıcı adlı işçi, 
toprak kayması sonucu göçük altında kalarak 
yaralandı.

•  Gaziantep’te 7 Aralık 2013’te bir alışveriş mer-
kezinde aydınlatma süsleri takan İsmail Aksoy 
(55) adlı işçi, bastığı kartonpiyer zeminin kırıl-
ması sonucu dördüncü kattan düşerek hayatını 
kaybetti.

•  Ordu-Giresun Havalimanı inşaatının dolgu-
sunda kullanılan taşların çıkartıldığı taşoca-
ğında 6 Aralık 2013’te meydana gelen göçükte 
kepçe operatörü Hasan Hüseyin Deniz (25), elli 
ton ağırlığındaki taşın altında kalarak yaşamını 
yitirdi.

•  Samsun’un İlkadım İlçesi’nde 9 Aralık 2013’te 
Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron firmaya 
yaptırdığı kanalizasyon çalışması sırasında 
meydana gelen göçük nedeniyle Tuncay Başer 
(45) adlı işçi yaralandı.

•  İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 12 Aralık 2013’te 
bir inşaatın temel kazısında meydana gelen pat-
lama sonucu Yüksek Mühendis Göksenin Gaye 
Dursun yaşamını yitirdi.

•  Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde 35 gün önce 
kaybolan maden işçisi Özcan Öztürk 12 Aralık 
2013’te elektrik trafosunun yanında yanmış 
halde bulundu.

•  Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde 11 Aralık 
2013’te, Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
yürüten bir lojistik fabrikasında çalışan S.C. 
(43) adlı işçi malzeme taşırken üzerine blok 
kapakları düşmesi sonucu yaralandı.

•  Gaziantep’te 15Aralık 2013’te 2. Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir fabrikada 
çalışan işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi 
sonucu 25 işçi yaralandı. 

•  Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde 5 Aralık 2013’te, 
Gemport Limanı’nda çalışan Hasan Bayrak (40) 
adlı işçi, manevra yapan iş makinesinin altında 
kalarak yaşamını yitirdi.

•  Zonguldak’ın Kırat mevkisinde 5 Aralık 2013’te, 
kaçak işletildiği iddia edilen maden ocağında 
meydana gelen gaz sızıntısı sonucu Mustafa 
Özalpuğan, Yaşar Özerdoğan ve İsmail Altun 
adlı işçiler yaşamını yitirdi.

•  Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nde 5 Aralık 
2013’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait ma-
den ocağında kömür taşınan vagonları çeken 
lokomotifin devrilmesi sonucu Azmi Kara adlı 
işçi yaşamını yitirdi, Hakkı Gebeş adlı işçi de 
yaralandı.

•  Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki Güzeller Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten DHL 
adlı lojistik firmasında çalışan 60 işçi, 4 Aralık 
2013’te kimyasal zehirlenme sonucu hastaneye 
kaldırıldı.

•  Sivas’ta 6 Aralık 2013’te Bölge Hastanesi inşaa-
tının üçüncü katında beton atıldığı sırada mey-
dana gelen göçük sonucu beton tablanın altında 
kalan Mustafa Turfan (19) ve Adem Yıldırım 
(43), Murat Karataş (43) ve İsmet Sarıcı (37) 
adlı 4 işçi yaralandı.

•  Samsun’un Canik İlçesi’nde 8 Aralık 2013’te bir 
şantiyede kullandığı paletli kepçenin üzerine 
devrilmesi sonucu Erkan Akkaya (24) adlı iş 
makinesi operatörü yaralandı.

•  Niğde ve Bor İlçesi arasında bulunan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir iplik 
fabrikasının deposunda 8 Aralık 2013’te çıkan 
yangın söndürülmeye çalışıldığı esnada alev-
lerin arasına düşen Zeynel Doğan adlı itfaiye 
çalışanı yaralandı.

•  Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde 7 Aralık 2013’te, 
bakım için çıktığı binanın çatısından düşen Yıl-
maz Güney (40) adlı işçi yaralandı.

•  Zonguldak’ta 7 Aralık 2013’te, Türkiye Taşkö-
mürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren 
Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden oca-
ğında meydana gelen göçüğün altında kalan 
Kerim Fidan adlı işçi yaralandı. 
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•  Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ne bağlı Çukurköp-
rü Köyü yakınlarında 25 Aralık 2013’te Suriyeli 
tarım işçilerini taşıyan aracın sulama kanalına 
düşmesi sonucu 10 işçi yaralandı. 

•  Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde 26 Aralık 2013’te, 
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet 
yürüten metal fabrikasının ısıtma motoru pat-
laması sonucu motorun kopan pervanesi yan 
tarafta bulunan oyuncak fabrikasının duvarını 
delerek içeriye girdi ve tezgâhta çalışan Nesrin 
Çakır’ın (23) ölümüne neden oldu. 

•  Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 28 Aralık 2013’te 
baraj inşaatında çalışan işçileri taşıyan aracın 
dereye yuvarlanması sonucu 8 işçi yaşamını 
yitirdi, 5 işçi de yaralandı.

•  Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde 28 Aralık 
2013’te akü fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 
aracın köprüden sulama kanalına yuvarlanması 
sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 19 işçi de yara-
landı.

•  Nevşehir’de 29 Aralık 2013’te Hacıbektaş Üni-
versitesi bahçesindeki inşaatta çalışan Ahmet 
Kızılkan (39) adlı işçi inşaatın 2. katından mer-
diven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

•  Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde 29 Aralık 
2013’te, bir süre önce mühürlendikten sonra 
kaçak olarak işletilmeye devam edilen maden 
ocağında tahkimat yaptığı sırada tavan kısmın-
dan düşen kömür yığınının altında kalan Yüksel 
Yüksel (42) adlı işçi yaşamını yitirdi.

•  Siirt’in Eruh İlçesi’nde 31 Aralık 2013’te, Zo-
rava Çayı üzerinde yapımı devam eden Miran 
Hidroelektrik Santrali’nde beton taşıyan mikser 
aracının dereye yuvarlanması sonucu Sürücü 
Aydın Özcan (50) yaşamını yitirdi.

•  Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ne bağlı Tunçbilek 
Beldesi’nde 14 Aralık 2013’te özel bir firmaya ait 
kömür yıkama tesisinde çalışan Ahmet Ovacık 
(43) adlı işçi tren vagonlarının arasına sıkışarak 
yaşamını yitirdi.

•  Kütahya’da 16 Aralık 2013’te, İl Özel İdaresi’ne 
ait inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 
Şuayip Dönen (55) adlı işçi 4. kattan düşerek 
yaşamını yitirdi.

•  Sivas’ın Divriği İlçesi’nde 17 Aralık 2013’te, 
çalıştığı demir madeninde ayağı dozer altında 
kalan maden mühendisi Nafız Faruk Yener (47) 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

•  Erzurum’un Aşkale İlçesi’ndeki Karasu-1 Hid-
roelektrik Santrali’nde 17 Aralık 2013’te, elekt-
rikli ısıtıcının suyla teması sonucu Atıf Yılmaz 
(25) adlı işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

•  Adana’da 20 Aralık 2013’te aydınlatma direğin-
deki arızayı onarmaya çalışan elektirk işçisi Tun-
cer Kılıçkan elektrik akımına kapılarak 3 metre 
yükseklikten yere düştü. Ambulans ile Çuku-
rova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Tuncer Kılıçkan yaşamını yitirdi.

•  İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 23 Aralık 2013’te, 
Alaybey Askerî Tersanesi’nde bakımı yapıldık-
tan sonra denize indirilmek istenen römorkö-
rün yan yatması sonucu 7’si er biri astsubay 
olmak üzere 8 asker ile Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) çalışanı 2 sivil yaşamını yitirdi. Kaza so-
nucu 17 kişi de yaralandı.

•  Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 24 Aralık 2013’te 
tarım işçilerini taşıyan aracın Herekli Köyü 
yakınlarında takla atması sonucu 24 işçi yara-
landı.

•  Sakarya’nın Karapürçek İlçesi’nde 24 Aralık 
2013’te, özel bir işletmeye ait taş ocağında mey-
dana gelen iş kazası sonucu Nuri Daloğlu adlı 
işçinin kolu koptu.



Yaşam Hakkı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

58 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

11. ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİ6

İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı jandarma er Okan 
Akdoğan’ın 17 Haziran 2013’te nöbet tuttuğu 
kulübede intihar ettiği iddia edildi.

•  Mardin’in Midyat İlçesi’ndeki Jandarma 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini ya-
pan F.G.’nin (21) 18 Haziran 2013’te bilinmeyen 
bir nedenle silahının ateş almasıyla çenesinden 
ağır yaralandığı ileri sürüldü.

•  Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde bulunan Jandarma 
Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizme-
tini yapan Erzurum’un Aşkale İlçesi’nin nüfu-
suna kayıtlı Muhammed Sıddık Çintimar’ın 20 
Haziran 2013’te tartıştığı bir asker tarafından 
silahla vurularak ağır yaralandığı ileri sürüldü.

•  Bingöl’ün Yayladere İlçesi’nde bulunan 2. Ko-
mando Tabur Komutanlığı’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Kars’ın Kağızman İlçesi’nin 
nüfusuna kayıtlı er Adem Kalkan’ın 24 Haziran 
2013’te makineli tüfekle çevreye rastgele ateş 
ettikten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri 
sürüldü.

• Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu as-
kerlik hizmetini yapan ve açık kimliği açıklan-
mayan jandarma er B.G.’nin 27 Haziran 2013’te 
gece nöbeti sırasında kalbine dayadığı tüfeği 
ateşleyerek intihar ettiği ileri sürüldü. 

•  Mardin’in Midyat İlçesi’ndeki Jandarma 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Faysal Genç (21) 18 Haziran 2013’te 
bilinmeyen bir nedenle silahının ateş almasıyla 
çenesinden ağır yaralanmıştı. Şanlıurfa’nın Vi-
ranşehir İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Faysal Genç 
tedavi gördüğü Diyarbakır Asker Hastanesi’nde 
27 Haziran 2013’te yaşamını yitirdi.

• Siirt’te bulunan 3. Komando Tugay 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini ya-
pan Batman’ın Sason İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı 
er Gökhan Çelik’in (22) 17 Temmuz 2013’te 
orduevine ait lojmanda nöbet tutarken intihar 
ettiği iddia edildi.

Şüpheli asker ölümlerine ilişkin veriler 2013-Mayıs 
ayından itibaren tutulmaya başlanmış olup, bu 
tarihten önceki veriler konuyla ilgili tarama yapan 
kurumlardan alınmıştır.

•  Kırklareli’nde 55. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Ümit Ünlü’nün (21) 6 Mayıs 2013 sabahı 
nöbet tutarken silahla intihar ettiği ileri sürül-
dü.

•  Şırnak’a bulunan Ballı Taburu’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan bir askerin 12 Mayıs 
2013’te silahıyla intihar ettiği ileri sürüldü.

•  Kırıkkale’de İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan ve Hacılar 
Beldesi’nde bulunan F Tipi Cezaevi’nde 18 
Mayıs 2013’te nöbet tutan Hüseyin Çardak (21) 
nöbet tuttuğu alanda ölü bulundu.

•  Mardin’in Midyat İlçesi’nde zorunlu askerlik 
hizmetini yapan M.S. (21) ve E.Y. (21) adlı 
askerlerin 19 Mayıs 2013’te nöbet tuttukları 
esnada şakalaşırken M.S.’nin tüfeğinden çıkan 
kurşunun isabet ettiği E.Y.’nin yaşamını yitirdiği 
iddia edildi.

•  Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uz-
man çavuş Murat Sağır’ın (27) 29 Mayıs 2013’te 
Edremit İlçesi’nde, arabasının içinde beylik 
tabancasıyla kendisine ateş ederek intihar ettiği 
iddia edildi. 

•  Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Omurlu 
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Van’ın Çaldıran İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Fer-
hat Mortaş’ın 12 Haziran 2013’te intihar ettiği 
iddia edildi.

•  Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde 5. Hudut Alayı’na 
2. Tabur’da zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nin nüfusuna 
kayıtlı Mehmet Türk yemekhanede kendisini 
karnından bıçaklayarak intihar etti.

• Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde zorunlu asker-
lik hizmetini yapan Zonguldak’ın Çaycuma 

6Sayısal veriler için bilançoya bakınız.
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lıp kapanan büyük çelik kapıya 19 Eylül 2013’te 
başının sıkışması sonucu ağır şekilde yaralandı. 
Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ercan Öz-
kan 20 Eylül 2013’te yaşamını yitirdi.

• Bitlis’in Hizan İlçesi’ndeki Jandarma Komutan- 
lığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Kayseri nüfusuna kayıtlı Duran Başkurt’un (20) 
23 Eylül 2013’te nöbet tuttuğu sırada başına 
silahıyla ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.

•  Diyarbakır’a 15 kilometre mesafede bulunan 
Fazıl Bige Garnizonu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Halil İbrahim Şahin’in (20) 5 
Ekim 2013’te nöbet tutuğu sırada G-3 piyade 
tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi.

• Siirt’te “zorunlu askerlik hizmetini” E Tipi 
Cezaevi’nde yapan Rıdvan Çelik’in (23) 10 
Ekim 2013’te nöbet devri esnasında bir başka er 
tarafından kazara vurularak yaşamını yitirdiği 
iddia edildi.

•  İstanbul’da Hasdal Askerî Kışlası’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Cebrail Kaya’nın 14 
Ekim 2013’te nöbet değişimi sırasında arkadaşı 
tarafından “yanlışlıkla” vurularak öldüğü öğre-
nildi.

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca 
Bölgesi’nde bulunan Yeşiltaş Askerî Birliği’nde 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Ankara nüfu-
suna kayıtlı Ömer Faruk Biçer adlı erin 1 Kasım 
2013’te intihar ettiği iddia edildi.

•  Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki Abalı Jandarma 
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Ankara nüfusuna kayıtlı Faruk Eraslanoğlu’nun 
4 Kasım 2013’te nöbet sırasında arkadaşıyla 
şakalaşırken tüfeğin kaza sonucu ateş alması 
sonucu öldüğü ileri sürüldü.

• Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki Tank Taburu’nda 
görevli İK. Adlı teğmenin 10 Kasım 2013’te ar-
kadaşıyla şakalaşırken tüfeğin kaza sonucu ateş 
alması sonucu ağır yaralandığı ileri sürüldü. 

•  Siirt’te Şehit Astsubay Mansur Aydın Kışlası 
Askeri Gazinosu’nda zorunlu askerlik hizmeti-
ni yapan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı İlyas Özsoy 
(22) adlı erin 17 Kasım 2013’te kazan dairesinde 
tavana astığı iple intihar ettiği iddia edildi.

•  Aydın’ın Söke İlçesi’nde bulunan 11. Piyade Tu-
gay Komutan Yardımcılığı’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan piyade er K.Y.’nin 10 Temmuz 
2013’te çarşı iznine çıktıktan sonra cesedi bir 
ağaçta asılı bulundu.

•  Tunceli’de bulunan 51. Motorlu Piyade 
Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Niğde nüfusuna kayıtlı İbrihaim Süğür’ün (21) 
2 Ağustos 2013’te kalp krizi geçirerek yaşamını 
yitirdiği iddia edildi.

•  Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 12 Ağustos 2013’te 
Tapantepe Jandarma Karakolu’nda zorunlu as-
kerlik hizmetini yapan iki asker arasında çıkan 
kavgada C.A.’nın (21) ateş açması sonucu Cihan 
Özmen adlı asker yaşamını yitirdi.

•  Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ballı Köyü’nde 
bulunan askeri birlikte zorunlu askerlik hizme-
tini yapan Muharrem Al (21) 10 Ağustos 2013’te 
tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Muharrem 
Al’ın cenazesi, Narlıdere Belediyesi Kültürevi 
ve Cemevi’nde 11 Ağustos 2013’te düzenlenen 
törenin ardından toprağa verildi.

•  Siirt’in Baykan İlçesi’ndeki Jandarma 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yerine getiren Van’ın Muradiye İlçesi’nin nü-
fusuna kayıtlı Maşallah T.’nin (20), 26 Ağustos 
2013’te nöbette tüfeğiyle ile başına ateş ederek 
intihar ettiği iddia edildi.

•  Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde 27 Ağustos 
2013’te, Ahiboz İlçe Jandarma Karakolu’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan iki asker-
den Uğur Özdel’in tartıştığı arkadaşı Osman 
Denktaş’ı silahla vurarak öldürdükten sonra 
intihar ettiği ileri sürüldü.

•  İstanbul’da Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Şırnak’ın 
Beytüşşebap İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Hasan 
Üce’nin (20) “bölük komutanı M.Ö.’nün talima-
tıyla iki asker tarafından 13 Eylül 2013’te dövül-
düğü, Haydarpaşa’daki GATA’da yoğun bakıma 
alınan Hasan Üce’nin beyninde kanama olduğu 
15 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Zorunlu askerlik hizmetini Rize E Tipi 
Cezaevi’nde görevli olarak yapan Ercan Özkan 
(23) cezaevi içerisinde bulunan ve otomatik açı-
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12. ŞÜPHELİ POLİS İNTİHARLARI7

•  İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde 4 Aralık 2013’te 
zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sahil Güven-
lik Komutanlığı’na ait iskeleden belirlenemeyen 
bir şekilde denize düşen er Alparslan Taşçı (21) 
yaşamını yitirdi.

•  Muğla’da zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Cihan Yörük (21) adlı erin 7 Aralık 2013’te bir-
liğindeki binanın 3. katından atlayarak intihar 
ettiği iddia edildi. Balıkesir nüfusuna kayıtlı 
Cihan Yörük’ün terhis olmasına 8 gün kaldığı 
öğrenildi.

•  Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Hüseyin Acı-
lıkaya adlı erin 6 Aralık 2013’te, şakalaşırken er 
T.G. tarafından “yanlışlıkla” göğsünden vurula-
rak öldürüldüğü ileri sürüldü.

•  Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Tunceli nüfusuna 
kayıtlı Mahsun Yap’ın 24 Kasım 2013’te askerî 
aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği iddia 
edildi.

•  Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ndeki Jandarma Ko-
mando Taburu’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma 
Komando Er Muhammet Akçal’ın 28 Kasım 
2013’te nöbet tuttuğu sırada tüfeğinin ateş al-
ması sonucu öldüğü iddia edildi. 

•  Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde zorunlu askerlik 
hizmetini yapan er Ünal Gündüz’ün (20), 1 
Aralık 2013’te beşinci kattaki koğuş penceresi-
nin altında yaralı halde bulundu. İntihar ettiği 
iddia edilen Ünal Gündüz kaldırıldığı hastane-
de yaşamını yitirdi.

•  İzmir’in Çeşme İlçesi’nde görevli polis memuru 
Erol Benzer (37) sosyal paylaşım sitesi facebo-
ok.com adresindeki “polis kürsüsü” adlı gruba 
attığı mesajın ardından Çeşme Adliye önünde 
beylik tabancasıyla intihar etti.

 Erol Benzer, intihar mesajında borçlarının bu-
lunduğunu belirterek “umarım, siz geride kalan 
meslektaşlarım hak ettiği özlük haklarına ve in-
san hakları ile insani koşullarda yaşayıp çalışma 
şartlarına kavuşursunuz” dedi.

•  Denizli’de 5 Ağustos 2013’te, İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis 
memuru F.Y. (45), Saraylar Mahallesi’ndeki 
devriye görevinde, ekip arkadaşının bir evrağı 
vermek üzere Çınar Polis Karakolu’na girdiği 
sırada aracın içinde beylik tabancasıyla göğsüne 

bir el ateş ederek intihar etti.

• Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Orga-
nize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli Em-
niyet Amiri Hakan Yüksekdağ 21 Aralık 2013’te 
Dikmen Caddesi’nde aracında silahla vurulmuş 
halde ölü bulundu.

•  Isparta’da 24 Aralık 2013’te İl Emniyet Müdür 
Yardımcısı Abdi Altınok’un evinde beylik ta-
bancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği iddia 
edildi.

•  Diyarbakır’da 26 Aralık 2013’te, İl Emniyet Mü-
dürlüğü Özel Harekât Şubesi’nde görevli polis 
memuru Çetin Özkan (45) M16 marka ope-
rasyon tüfeğiyle soyunma odasında vurularak 
ölmüş halde bulundu.

7Sayısal veriler için bilançoya bakınız.



Yaşam HakkıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

61Türkiye İnsan Hakları Vakfı

13. TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ 
GERİLİM VE SINIRDA MEYDANA GELEN 

İHLALLER8

dan 15 Mayıs 2013’te kaldırıldı. Öte yandan 
saldırının ardından başlatılan operasyonlarda 
gözaltına alınanlardan 15’i çeşitli tarihlerde 
tutuklandı.

 İkisi Suriyeli 33 sanık hakkında devam eden so-
ruşturma 23 Ekim 2013’te tamamlandı. Soruş-
turmayı yürüten Terörle Mücadele Yasası’nın 
10. Maddesi ile Yetkili Adana Cumhuriyet 
Savcısı’nın hazırladığı iddianamede 15’i tutuk-
lu, 11’i tutuksuz, 7’si hakkında arama kararı 
bulunan 33 sanıktan 19’u hakkında “insan öl-
dürmek” ve “devletin birliğini ve bütünlüğünü 
bozmak”tan 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ve 130 kez de 22’şer yıl hapis cezası 
talep edildi.

 Sanıklardan 14’ü için de “yasadışı örgüt üyesi 
olmak” ve “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
etmek” suçlarından 15’er yıl hapis cezası talep 
edildi. İddianamenin hazırlandığına dair açık-
lama yapan savcılık sözcüsü iddianamenin he-
nüz değerlendirilmesi amacıyla ilgili ağır ceza 
mahkemesine gönderilmediğini söyledi.

•  Suriye’nin Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda 
El-Kaide destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye 
yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında 
çıkan çatışmalar devam ederken 16 Temmuz 
2013’te Serekaniye’nin karşısında bulunan 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde üç kişi 
Suriye’den gelen kurşunlarla vuruldu.

 Yaralananlardan Mahsun Ertuğrul (17) kal-
dırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Mehmet 
Gündüz’ün (16) ise durumunun ağır olduğu bil-
dirildi. Mehmet Gündüz Ankara’da tedavi gör-
düğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin 
ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 25 
Temmuz 2013’te yaşamını yitirdi. 

•  18 Temmuz 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde Ali Benice (19) 

•  Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yöneti-
mindeki güvenlik güçleri ile yönetime muhalif 
silahlı güçler arasında çatışmalar sürerken 11 
Şubat 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bu-
lunan Cilvegözü Gümrük Kapısı yakınlarına 
yerleştirilen bomba yüklü aracın patlatılması 
sonucu 4’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 
kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı.

•  Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 
belediye binasının yanına park edilmiş araçla 
aynı sokakta 600 metre ileride başka bir araca 
yerleştirilmiş bombalar telefon düzeneğiyle 10 
dakika arayla patlatıldı. Patlama sonucu patla-
ma bölgelerinde bulunanlardan 50’si yaşamını 
yitirdi, 26’sı ağır 155 kişi yaralandı.

 Bombalı saldırıyı üstlenen olmazken Hükümet 
adına açıklama yapan yetkililer saldırıyı Suriye 
kaynaklı istihbarat servisinin yapmış olabi-
leceğini ileri sürdüler. Öte yandan saldırının 
ardından başlatılan operasyonlarda Türkiye va-
tandaşı 9 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi.

 Saldırının ardından ülkelerindeki iç çatışma ne-
deniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik 
ırkçı saldırı girişimleri oldu.

 Öte yandan 12 Mayıs 2013’te Reyhanlı Sulh 
Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın talebi üzerine 
patlamalarla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

 Patlamada yaşamını yitirenlerin sayısının 51’e 
yükseldiği açıklandı.

 Saldırının ardından ülkelerindeki iç çatışma ne-
deniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik 
ırkçı saldırı girişimleri nedeniyle Suriyelilerin 
Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkelerine dönme-
ye başladıkları öğrenildi. Başlatılan operasyon-
larda Türkiye vatandaşı 13 kişinin gözaltında 
tutulduğu açıklandı.

 Çifte saldırıyla ilgili olarak alınan yayın yasağı 
kararı Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-

8Sayısal veriler için bilançoya bakınız.
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Akkurt, evinde oturan Fatma Alagöz ve Medine 
Alagöz ile Veysi Bayram vücutlarına isabet eden 
kurşunlarla yaralandılar.

•  17 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 
inşaatta çalışan Ahmet Seyyar (30) vücuduna 
isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

•  27 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde, yolda yürüyen 
Süleyman Doğantekin (36) vücuduna isabet 
eden kurşunlarla ağır yaralandı. 

•  30 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde, evinin balko-
nunda oturan Hiznegül Turan (30)  vücuduna 
isabet eden kurşunlarla yaralandı. 

•  3 Eylül 2013’te Serekaniye’nin karşısında bulu-
nan Ceylanpınar İlçesi’nde, Emine Bozkurt (6) 
adlı çocuk seken kurşun sonucu yaralandı.

•  Suriye’de iç savaş nedeniyle çatışmalar devam 
ederken 4 Eylül 2013’te Gaziantep’in Karkamış 
İlçesi’nde Aysel Yılmaz (55), Halep’in Jarablus 
İlçesi’nden seken kurşun sonucu yaralandı.

•  Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin yakın-
larından 15 Ağustos 2013’te Türkiye’ye geçmek 
isteyen ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edi-
len kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan 
çatışma sonucu yaralanan Saddam Karadodak 
adlı asker Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’nde 4 Eylül 2013’te yaşa-
mını yitirdi.

•  Suriye’de ordu ile muhalif gruplar arasındaki 
çatışmalar devam ederken 12 Ekim 2013’te 
Hatay’ın Narlıca İlçesi’nde, R.F. adlı kişi tarlada 
çalışırken seken kurşun sonucu yaralandı. 

•  28 Ekim 2013’te Serekaniye’nin karşısında bu-
lunan Ceylanpınar İlçesi’nde, evinde bulunan 
İdris Akgül vücuduna isabet eden kurşunlarla 
yaşamını yitirdi, kızı Derya Akgül ise yaralandı.

•  3 Kasım 2013’te Serekaniye’nin karşısında bu-
lunan Ceylanpınar İlçesi’nde, evinde bulunan 
Sevgi Evgül (15) vücuduna isabet eden kurşun-
larla yaralandı. 

adlı bir kişi daha Suriye’den gelen kurşunlarla 
vurularak yaralandı.

•  26 Temmuz 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde bir tarlaya dü-
şen havan topunun patlaması sonucu baba ve 
2 oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şükrü 
Kahraman yaşamını yitirdi.

•  1 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne 
bağlı Madenli Köyü’nde tarlada çalışan Mah-
mut Özgen (55) ayağına isabet eden mermiyle 
yaralandı.

•  2 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen 
Ramazan Zeybel (45) vücuduna isabet eden 
kurşunlar nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldı-
ğı hastanede yaşamını yitirdi.

•  Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı 
Kuşaklı Köyü yakınlarında 6 Ağustos 2013’te 
Türkiye’ye geçmek isteyen ve mazot kaçakçılığı 
yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla as-
kerler arasında çıkan çatışma sonucu 18 askerin 
yaralandığı TSK tarafından açıklandı. Çatışma 
sonucu biri çocuk 8 sivilin de yaralandığı ileri 
sürüldü.

•  11 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen 
Emrah İdek (19) göğsüne isabet eden kurşun 
sonucu yaralandı.

•  Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin yakın-
larından 15 Ağustos 2013’te Türkiye’ye geçmek 
isteyen ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia 
edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çı-
kan çatışma sonucu bir askerin yaralandığı TSK 
tarafından açıklandı.

•  18 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde evinde oturan 
Meral (Hayat) İleri (16) ile servis bekleyen Salih 
İnce (34) vücutlarına isabet eden kurşunlarla 
yaralandılar.

•  22 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında 
bulunan Ceylanpınar İlçesi’nde çatışmaları 
izleyen Aslan Ege, bir işyerinde çalışan Ahmet 
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Gözaltına alınan HÜDA-PAR üyelerinden Veysi 
Gültekin (40) adlı kişi cinayetin faili olduğu gerek-
çesiyle 12 Kasım 2013’te tutuklanarak Batman M 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Erdal Arslan

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’nde 14 Kasım 2013’te uyuşturucu satıcısı 
oldukları ileri sürülen kişilerin düzenlediği silahlı 
saldırı sonucu Erdal Arslan (23) adlı işçi yaşamını 
yitirdi, Serkan Özcan adlı işçi ise yaralandı.

Mehmet Ayvalıtaş

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında 2 Hazi-
ran 2013’te İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde eylem-
cilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın altında 
kalarak yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın (21) 
ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aracı kul-
lanan Mehmet Görkem Demirbaş’ın (19) Cengiz 
Aktaş’ın yargılanmasına 21 Kasım 2013’te başlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı 
izlemek isteyenler duruşma salonuna alınmaz-
ken polis ekipleri duruşma öncesinde Mehmet 
Ayvalıtaş’ın ailesine ve duruşmayı izlemeye gelen-
lere gaz bombasıyla müdahale etti.

Duruşma salonunun kapısının kilitlendiği duruş-
mada sanık Mehmet Görkem Demirbaş’ın ifade-
sini alan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması 
yönündeki talebi reddederek duruşmayı 5 Şubat 
2014’e erteledi.

14.1. Diğer

•  Ankara’da 24 Nisan 2013’te, Bilim ve Ütopya 
Dergisi’nin “Serhat Özyar Bilim Ödülleri” 
adı altında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
(ODTÜ) düzenlediği törende karşıt görüşlü iki 
grup arasında çıkan çatışma sonucu ve çatışma-
ya polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesi nedeniyle 15 öğrenci yaralandı.

•  Marmara Üniversitesi’nin (İstanbul) Göztepe 
Kampusu’nda, üniversitelerde öğrencilere yö-
nelik saldırıları 24 Nisan 2013’te protesto eden 

14. SİVİL SALDIRILAR9

9Sayısal veriler için bilançoya bakınız.

Akın Birdal

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır eski 
Milletvekili Akın Birdal’a 10 Eylül 2010’da Bur-
sa’daki referandum mitinginde yumruklu saldırıda 
bulunan Bilgehan Şimşek’in ve Bilgehan Şimşek’i 
saldırı sonrasında darp ettikleri iddia edilen 13 
kişinin yargılanmasına devam edildiği 13 Ocak 
2013’te öğrenildi.

Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan 
mahkeme başkanı, “kasten insan yaralamak” ve 
“halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından 
yargılanan Bilgehan Şimşek’e 2 yıl 6 ay hapis cezası, 
13 kişiye ise 1’er yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. 

Hasan Ferit Gedik

İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu 
Mahallesi’nde 28 Eylül, 29 Eylül ve 30 Eylül 2013’te 
Halk Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı ol-
dukları ileri sürülen kişilerce düzenlenen silahlı 
saldırılar sonucu başından ağır yaralanan Hasan 
Ferit Gedik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Saldırılar sonucu biri yine başından olmak üzere 4 
kişi de yaralandı.

Hasan Ferit Gedik’in olay anında üstünde olan giy-
silerinin kaybolduğu 1 Ekim 2013’te ortaya çıktı. 
Hasan Ferit Gedik’in silahla başından vurulduktan 
sonra ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kaldığı oda-
ya “teknisyen” sıfatıyla bir sivil polis memurunun 
girdiği iddia edilmişti.

Hasan Ferit Gedik’in katil zanlısı olduğu gerekçe-
siyle 19 Kasım 2013’te Dragos Sahili’nde E.O. adlı 
kişi gözaltına alındı. E.O. adlı kişi çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı.

Özcan Temel

Batman’da 2 Kasım 2013’te, silahlı bir grubun İpra-
gaz Mahallesi’nde yapılan düğüne düzenlediği sal-
dırı sonucu Özcan Temel (28) ensesine isabet eden 
kuruşun sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda 4 kişi de 
yaralanırken HÜDA-PAR üyesi oldukları belirtilen 
15 kişinin “saldırıyı düzenledikleri” gerekçesiyle 
gözaltına alındığı açıklandı.
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•  Bursa’da 8 Mayıs 2013’te Uludağ Üniversitesi’nde 
Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun saldırma-
sı sonucu Fecri Aydemir adlı öğrenci karnından 
aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

•  Afyon’da 12 Haziran 2013’te, Kocatepe 
Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilere aşırı 
sağcı bir grubun saldırması sonucu 8 öğrenci 
yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 
darp ederek gözaltına aldığı 8’i yaralı 40 Kürt 
öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu 
(DÖDEF) üyesi öğrencilere bir başka grubun 
saldırması sonucu çıkan çatışmaya müdahale 
eden polis ekipleri DÖDEF üyesi 4 öğrenciyi 
gözaltına aldı.

•  Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (İzmir) 24 Nisan 
2013’te, Sosyalist Gençlik Derneği’nin (SGD) 
açtığı standa aşırı sağcı bir grubun saldırması 
üzerine çıkan çatışmaya müdahale eden polis 
ekipleri SGD üyesi Murat Sezgin’i gözaltına 
aldı.

15. DİĞER GELİŞMELER
Devrimci Karargâh Örgütü Davası

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı 
Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve düzenlenen 
baskında Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesinin 
ardından, Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik 
düzenlenen operasyonlarda, “Devrimci Karargâh 
Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alı-
nan, 8’i tutuklu 75 sanığın İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 4 Şubat 2013’te 
devam edildi.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkın-
daki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruş-
mayı erteledi.

75 sanığın yargılandığı İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde karar duruşması 19 Temmuz 
2013’te görüldü.

Duruşmada son savunmaları dinleyen mahkeme 
heyeti kararını açıkladı. Dava sonunda mahkeme 
heyeti, 24 kişinin beraat ettiğini açıkladı.

Yargılama sonunda eski Emniyet Müdürü Hanefi 
Avcı’ya “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek”, 
“silah bulundurmak”, “adil yargılamayı etkilemek” 
ve “görevi ihmal etmek” suçlamalarından toplam 
15 sene 2 ay 15 gün ceza verildi.

Duruşma sonunda beraat etmesine karar verilen 24 
kişi ise şunlar: İbrahim Şimşek, Mustafa Aşula, Ay-
lin Duruoğlu, Ahmet Gülaydı, Banu Çıvğın, Fırat 
Efe, Gamze Canpolat, Mustafa Süleyman, Kudret 
Köksal, Salih Umut Bulduk, Ülkü Duran, Serkan 

Karabulut, Murad Akıncılar, Köksal Kaysı, Akın 
Tanrıverdi, Önder Sönmez, Kemal Hamzaoğlu, 
Özgür Cafer Kalafat, Oğuzhan Kayserioğlu, Gülse-
ren Poyraz, Ağca Kaya, Ersin Sarıçam, Özcan Kılıç, 
Onur Sarıefe, Barış Kaygın, Metin Akdemir, Şenay 
Avcı, Şeyma Özcan, Cem Akdoğdu.

Sanıklardan Fatih Aydın’a ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası, 45 yıl 10 ay hapis cezası ve 315 bin lira 
para cezası verildi.

Cemal Bozkurt’a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ha-
pis cezası, 230 yıl 2 ay hapis cezası ve 45 bin lira 
para cezası verildi.

Özgür Dinçer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
sı, 26 yıl 3 ay hapis cezası ve 25 bin lira para cezası 
verildi.

Okan Duman’a müebbet hapis cezası, 10 yıl 6 ay 
hapis cezası ve 8 bin 320 lira para cezası verildi.

Mehmet Yeşiltepe, Nail Arıkan, Ozan Eryılmaz, 
Baha Okar, Semih Aydın, Sultan Seçik Kubilay, 
Selda Başusta Çalık, Günay Kubilay, Ecevit Piroğlu, 
Özgür Aytulum, Yaman Yıldız, Benay Can, Deniz 
Küçükbumin, Emrol Pamuk, Bayram Akdoğdu, 
Volkan Karakuş’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Duruşma sonunda “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası alan tutuklu 
sanıklar Volkan Karakuş ve Bayram Akdoğdu’nun 
tahliye edilmesine karar verildi.

Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl, Abdül-
selam Sultan, Tamer Taş, Mehmet Güneş, Umur 
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2 sanığın delil yetersizliğinden beraat ettiği duruş-
mada, yargılama sırasında ölen 2 kişinin davası da 
düşürülmüştü.

DEP Milletvekili Mehmet Sincar’ı öldürdüğü öne 
sürülen ve yakalandığı Avusturya’dan 2008 yılında 
Türkiye’ye iade edilen Cihan Yıldız’ın dosyası ise 
ayrılmıştı. Dosyası ayrılan Cihan Yıldız’ın yargılan-
masına 30 Mayıs 2013’te devam edildi.

Duruşmada sanığın esas hakkındaki son savun-
masını alan mahkeme heyeti, Cihan Yıldız’a da 
müebbet hapis cezası vererek, hala firari olan Ejder 
Arpa’nın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Ergenekon Davası

İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 2007 yılında bir 
gecekonduda bulunan el bombaları ve patlayıcılarla 
ilgili başlatılan soruşturmanın sonrasında yapılan 
gözaltı operasyonlarıyla başlayan ve devletin illegal 
yapılanmasını ortaya çıkaracağı iddia edilen 66’sı 
tutuklu 275 kişi hakkındaki davayla devam eden 
“Ergenekon Soruşturması/Davası” olarak anılan 
ve 23 iddianamenin birleştirildiği süreç 5 Ağustos 
2013’te yerel mahkeme kararı anlamında son bul-
du.

Türkiye’nin yakın tarihinde meydana gelen kat-
liamların, faili meçhul cinayetlerin, gözaltında 
kaybetmelerin sorumluları olduğu iddia edilen 
kişilerin de söz konusu olduğu davada 21 kişi be-
raat ederken diğer sanıklar çeşitli hapis cezalarına 
mahkûm edildi.

Dava sonunda 11 kişi hakkında yakalama, 17 kişi 
hakkında da tahliye kararı verildi.

Yakalama kararı verilenler arasında MGK eski 
Genel Sekreteri Emekli Orgeneral Tuncer Kılınç ile 
İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Kemal Alemda-
roğlu da bulunuyor. 

Hakkında tahliye kararı verilenler arasında ise 
CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, 
Genelkurmay eski Hukuk Müşaviri Hıfzı Çubuklu, 
emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve 8 yıl 9 ay 
hapis cezasına çarptırılan Danıştay saldırısı sanığı 
Osman Yıldırım da bulunuyor.

Sanıklardan Osman Yıldırım, Danıştay saldırısı ve 
Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik saldırıdan beraat 
etti. 

Suyadul, Coşkun Kıyamçiçek, Ergin Öncü’ye “ya-
sadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 
3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verildi, aynı 
suçlamadan Sevim Öztürk ve Melek Seven’e 4’er yıl 
2’şer ay hapis cezası, Ceren Sütlaş’a 3 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezası verildi.

Necdet Öztürk’e 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin 
lira para cezası verildi.

Ulaş Erdoğan’a 17 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın’a 8’er yıl 4’er 
ay, Gökhan Aydın’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakan Soytemiz’e 8 yıl 9 ay, Rıdvan Turan’a 7 yıl 1 ay 
hapis cezası ve 400 lira para cezası, Tuncay Yılmaz’a 
9 yıl 2 ay hapis cezası, Ulaş Bayraktaroğlu’na 6 yıl 8 
ay hapis cezası, İbrahim Turgut’a 11 yıl 3 ay hapis 
cezası ve bin lira para cezası, Necdet Kılıç’a 6 yıl 8 
ay hapis cezası ve 400 lira para cezası, Onur Erkut’a 
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, Vedat Yıldız’a 3 yıl 
11 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin lira para cezası 
verildi.

Devrimci Sol Davası

Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davala-
rından olan ve 32 yıldır devam eden Devrimci 
Sol hareketinin İstanbul’da Üsküdar 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 39 kişiye müebbet hapis cezası ve-
rilmesiyle sonuçlanan ana davasına ilişkin dosyayı 
27 Mart 2013’te inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
dosyanın zamanaşımından düşmesine karar verdi.

Hizbullah Davası

İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde 17 Ocak 2000’de Hiz-
bullah Örgütü’nün lideri Hüseyin Velioğlu’nun da 
bulunduğu hücre evine düzenlenen operasyonun 
ardından, Hizbullah Örgütü’ne yönelik düzenlenen 
operasyonlar sonrasında yakalananlar hakkında 
açılan dava 30 Aralık 2009’da sonuçlanmıştı. Di-
yarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 33 sanıklı 
Hizbullah Ana Davası’nda yargılanan 16 sanık 
müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

198 silahlı eylemde, 156 kişinin öldürülmesi, 80 
kişinin yaralanmasından sorumlu tutulan sanıklar 
haklarındaki iddiaları reddederken sanıklardan 
bazıları Hizbullah üyesi olduklarını kabul etmişti.

11 sanık, “yasadışı örgüt üyesi olma” suçundan 1 ile 
14 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandı-
rılmıştı.
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•  Eski 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız’a müebbet 
hapis cezası,

•  Emekli Orgeneral Nusret Taşdeler’e müebbet 
hapis cezası,

•  Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e 2 kez ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezası (diğer suçlardan da 
99 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı),

•  Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz’e 22 yıl 6 ay 
hapis cezası,

•  Eski Özel Tim’ci İbrahim Şahin’e 49 yıl 4 ay ha-
pis cezası,

•  Danıştay saldırısının tetikçisi Alparslan Aslan’a 
2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası (diğer 
suçlardan da 90 yıl hapis cezası),

•  Emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin’e 2 kez ağır-
laştırlmış müebbet hapis cezası (ayrıca 117 yıl 
hapis cezası),

•  Eski Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü 
Sevgi Erenerol’a müebbet hapis cezası,

•  Emekli Albay Fuat Selvi’ye müebbet hapis ceza-
sı,

•  Sendikacı Mustafa Özbek’e müebbet hapis ceza-
sı,

•  Emekli Koegeneral Mehmet Eröz’e müebbet 
hapis cezası,

•  Emekli Albay Fikri Karadağ’a ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası,

•  Avukat Kemal Kerinçsiz’e ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası,

•  Mustafa Levent Göktaş’a 23 yıl 4 ay hapis cezası,

•  Emekli Albay Hasan Atilla Uğur’a 29 yıl 3 ay 
hapis cezası,

•  “İnternet Andıcı Davası” sanıklarından emekli 
Tuğamiral Alaaddin Sevim’e 10 yıl hapis cezası

• Genelkurmay eski İstihbarat Dairesi Başkanı 
emekli Korgeneral İsmail Hakkın Pekin’e 7 yıl 6 
ay hapis cezası,

•  Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’a 6 yıl 3 ay ha-
pis cezası,

•  Emekli Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu 20 yıl 6 
ay hapis cezası,

Sanıklar Arif Doğan, Hüseyin Vural Vural, Ünal 
İnanç ve Mustafa Özbek’in sağlık durumları ve yaş-
ları dikkate alınarak, CMK 109/3-j bendi gereğince 
konutlarını terk etmemek suretiyle adli kontrole 
tabi tutulmalarına karar verildi.

Davada en yüksek cezayı emekli Yüzbaşı Muzaffer 
Tekin, emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve Danıştay 
saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan aldı. 
Muzaffer Tekin, “hükümeti devirmeye teşebbüs” 
ve “Danıştay saldırısını azmettirmek” suçundan iki 
kez ağırlaştırılmış müebbet ve 117 yıl hapis cezası 
aldı. 

Emekli Tuğgeneral Veli Küçük de aynı suçlardan 
iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 yıl 1 ay hapis 
cezası aldı. Danıştay saldırısını gerçekleştiren Al-
parslan Arslan ise iki kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapsin yanı sıra 90 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
Emekli Albay Dursun Çiçek, gazeteci Tuncay Öz-
kan, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, 
emekli Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, avukat 
Kemal Kerinçsiz, Durmuş Ali Özoğlu ve Fikri Ka-
radağ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Diğer cezalar ise şu şekilde oldu:

•  Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a mü-
ebbet hapis cezası,

•  CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal’a 
12 yıl 6 ay hapis cezası,

•  CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a 34 yıl 
8 ay hapis cezası,

•  CHP’li vekil Sinan Aygün’e 13 yıl 6 ay hapis ce-
zası,

•  Gazeteci Tuncay Özkan’a ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası,

•  Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’a müebbet hapis 
cezası,

•  Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orge-
neral Şener Eruygur’a müebbet hapis cezası,

•  Yazar Yalçın Küçük’e 22 yıl 6 ay hapis cezası,

•  İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezası,

•  Emekli Albay Dursun Çiçek’e ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası,
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•  Danıştay sanığı Osman Yıldırım’a 8 yıl 9 ay ha-
pis cezası,

•  Prof. Dr. Erol Manisalı’ya 9 yıl hapis cezası,

•  Emekli Orgeneral Kemal Yavuz’a 7 yıl 6 ay hapis 
cezası,

• Gazeteci Adnan Bulut’a 6 yıl 3 ay hapis cezası,

•  Gazeteci Vedat Yenerer’e 7 yıl 6 ay hapis cezası,

•  Cumhuriyet Gazetesi’ne molotoflu saldırıda adı 
geçen Bedir Şinal’a 18 yıl 8 ay hapis cezası,

•  Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ser-
han Bolluk’a 7 yıl 6 ay hapis cezası,

• İP Genel Başkan Yardımcısı Turan Özlü 9 yıl 
hapis cezası,

•  Gazeteci Güler Kömürcü 7 yıl 6 ay hapis cezası,

•  Özlem Usta 6 yıl 3 ay hapis cezası,

•  Bekir Öztürk 12 yıl hapis cezası,

•  Yazar Ergün Poyraz’a 29 yıl 4 ay hapis cezası,

•  İşçi Partisi’nin avukatlarından Emcet Olcaytu’ya 
13 yıl 2 ay hapis cezası,

•  Fatma Cengiz’e 11 yıl hapis cezası,

•  Emekli Binbaşı Fikret Emek’e 41 yıl 4 ay hapis 
cezası,

•  Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’a 1 yıl 3 ay 
hapis cezası,

•  İşçi Partisi yöneticisi ve Aydınlık Gazetesi yaza-
rı Hikmet Çiçek’e 21 yıl 9 ay hapis cezası,

•  Hayrettin Ertekin’e 12 yıl hapis cezası,

•  Eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz’e 10 
yıl hapis cezası,

• Boğaç Kaan Murathan’a 17 yıl hapis cezası,

•  İşçi Partisi yöneticisi Adnan Akfırat’a 19 yıl ha-
pis cezası,

•  Teğmen Mehmet Ali Çelebi’ye 16 yıl 6 ay hapis 
cezası,

•  Ümraniye’de 27 el bombasının ele geçirildiği 
gecekondunun sahibi Emekli Astsubay Mehmet 
Demirtaş’a 22 yıl hapis cezası,

•  Eski Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni 
Deniz Yıldırım’a 16 yıl 10 ay hapis cezası,

• Tümgeneral Hıfzı Çubuklu 9 yıl 6 ay hapis ceza-
sı,

•  Davanın bir numaralı sanığı emekli asker Oktay 
Yıldırım’a 33 yıl 10 ay hapis cezası,

•  Akın Birdal suikastinin azmettiricisi, Ulusal 
Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan 
Gülaltay’a 12 yıl hapis cezası,

•  Emekli Albay Arif Doğan’a 47 yıl 3 ay hapis 
cezası, 

•  Zir Vadisi soruşturması kapsamında tutuklu 
bulunan Emekli Yarbay Mustafa Dönmez’e 49 
yıl 2 ay hapis cezası,

•  Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç’a 13 
yıl 2 ay hapis cezası, 

•  Teğmen Noyan Çalıkuşu’na 8 yıl 6 ay hapis ce-
zası,

•  Emekli asker Serdar Öztürk’e 25 yıl 6 ay hapis 
cezası, 

•  Doğu Perinçek’in oğlu öğretim üyesi Mehmet 
Perinçek’e 6 yıl hapis cezası,

•  Adli Tıp Uzmanı Ümit Sayın’a 4 yıl hapis cezası,

•  Eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz’e 13 yıl 11 ay 
hapis cezası,

•  Sedat Peker 10 yıl hapis cezası,

•  “Susurluk Davası” hükümlüsü Sami Hoştan’a 10 
yıl hapis cezası,

•  Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Fatih 
Hilmioğlu’na 23 yıl hapis cezası,

• Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal 
Alemdaroğlu’na 15 yıl 8 ay hapis cezası,

•  Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit 
Bernay 10 yıl hapis cezası,

•  Eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Abbas Yurtkuran 10 yıl hapis cezası,

•  Anayasa Mahkemesi Üyesi Osman Paksüt’ün 
eşi tutuksuz sanık Ferda Paksüt’e 2 yıl 6 ay hapis 
cezası,

•  Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan’a 14 yıl 
hapis cezası,

•  İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit 
İlsever’e 15 yıl hapis cezası,
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17 Ocak 2013’te görülen duruşmada, müdahil 
avukatlarının İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun sa-
nık Tahsin Şahinkaya hakkında verdiği “ayakta 
tedavi edilebilir” raporu doğrultusunda Tahsin 
Şahinkaya’nın tutuklanması ve duruşma salonuna 
getirilerek ifadesinin alınması yönündeki talebini 
reddeden mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkın-
daki son savunmaları alınana kadar duruşmalara 
getirilmemelerine karar vererek duruşmayı ertele-
di.

Önceki duruşmaya sağlık sorunlarını gerekçe gös-
teren sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların 
kaldıkları hastane odalarına kamera yerleştirilerek 
telekonferans yöntemiyle ifadeleri alınmıştı.

18 Nisan 2013’te görülen duruşmada, dava dosyası-
nın eğer soruşturmanın genişletilmesi talebi olma-
yacaksa esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması 
amacıyla savcıya gönderilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

21 Haziran 2013’te görülen duruşmada, savcının 
esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla 
duruşmayı erteledi. 

27 Eylül 2013’te görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazır-
laması amacıyla duruşmayı erteledi. 

25 Ekim 2013’te görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, taraf avukatlarının esas hakkındaki mütala-
asını sunan savcının taleplerine savunma hazırla-
maları amacıyla erteledi. 

27 Aralık 2013’te görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, taraf avukatlarının esas hakkındaki mütala-
asını sunan savcının taleplerine savunma hazırla-
maları amacıyla 21 Şubat 2014’e erteledi. 

•  Mehmet Zekeriya Öztürk’e 19 yıl 6 ay hapis ce-
zası,

•  Genelkurmay Eski Adli Müşaviri emekli asker 
Erdal Şenel’e 7 yıl 6 ay hapis cezası,

•  Avukat Nusret Senem’e 20 yıl 3 ay hapis cezası,

•  Gazeteci Ünal İnanç’a 19 yıl hapis cezası,

•  Kemal Aydın’a 20 yıl 8 ay hapis cezası.

12 Eylül Askeri Darbesi Davası

12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı 
Kenan Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde 
gerçekleştirilen askeri darbe hakkında başlatılan 
soruşturma tamamlanmış ve hazırlanan iddia-
name kabul edilmesi için Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti.

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekil-
liği tarafından hazırlanan iddianamede darbeyi 
gerçekleştiren dönemin TSK yapılanmasındaki 5 
generalden hayatta kalanlardan şüpheli olarak yer 
alan Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri 
Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkında 765 sayılı 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devlet Kuvvetleri 
Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi ile 80. 
maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilmesi talep edilmişti.

İddianameyi 10 Ocak 2012’de kabul eden Ankara 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında yurt-
dışına çıkış yasağı getirilen sanıklar Kenan Evren 
ile Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasına 17 Ocak 
2013’te devam edildi.

Önceki duruşmaya sağlık sorunlarını gerekçe gös-
teren sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların 
kaldıkları hastane odalarına kamera yerleştirilerek 
telekonferans yöntemiyle ifadeleri alınmıştı.

16. AİHM KARARLARI
Necati Yılmaz v. Türkiye kararı-12 Şubat 2013 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-116414

2007 yılında başbakanın korumaları tarafından 
maruz kaldığı kötü muamele ve etkin soruşturul-
maması nedeniyle ihlal kararı 

Gülaydın v. Türkiye kararı- 12 Şubat 2013 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/se-
arch.aspx#{“itemid”:[“001-116415”]}

Türkçesi için: http://www.inhak.adalet.gov.tr/
ara/karar/gulaydin.pdf 
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Gözaltında, Adli Tıp Şubesinin acile sevk kararına 
rağmen, gerekli sağlık hizmetinin verilmemesinin 
insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele olduğuna dair 
karar. 

Aydan v. Türkiye kararı- 12 Mart 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-117214

Gösteri esnasında jandarmanın öldürme yetkisini 
kullanması, meşru savunmanın sınırında olmama-
sı, etkin soruşturulmamasının yaşam hakkı ihlali 
olduğuna, tazminat taleplerine ilişkin davaların 
uzunluğunun adil yargılanma hakkı ihlali olduğu-
na dair karar.

Mimtaş v. Türkiye kararı- 19 Mart 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-117337

Hayata Dönüş Operasyonu sonrası Kandıra 
Cezaevi’ne sevk edilirken işkence gören başvu-
rucunun sağlık raporlarına göre, insanlık dışı ve 
aşağılayıcı muameleye maruz kaldığına ve md. 3 
anlamında etkin soruşturma yürütülmediğine dair 
ihlal kararıdır.

Coşar v. Türkiye kararı- 26 Mart 2013 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-117633

Bir cinayeti itirafa zorlanan başvurucunun gö-
zaltında kötü muameleye maruz kaldığına dair 
Fethiye Devlet Hastanesinin gözaltı sonrası, ceza-
evindeyken verdiği rapora dayanarak ihlal kararı 
verilemeyeceğine ancak yaraların nasıl oluştuğuna 
dair Adli Tıp raporu tedarik edilmemesi, polislerin 
kimliğinin belirli olmasına rağmen ifadelerinin 
alınmaması, tanık ifadelerine başvurulmaması ne-
deniyle etkin soruşturma yapılmadığına dair md.3 
ihlal kararıdır.  

Böber v. Türkiye- 09 Nisan 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118337

Başvurucu, sokakta polislerle tartışan taksi şoförü 
arkadaşına yardım etmek isteyince polis tarafından 
darp edilmiş ve zorla araca bindirilmiştir. Araca 
bindirilirken bacağı kırılan başvurucuya yönelik 
kötü muamele nedeniyle polisler hakkında açılan 

2004 yerel seçimlerinde SHP’nin sandık görevlisi 
iken DEHAP’lılarla polis arasında çıkan çatışmada 
maruz kaldığı polisin kötü muamelesi ve etkin so-
ruşturulmaması nedeniyle ihlal kararı 

Kemal Baş v. Türkiye kararı- 19 Şubat 2013 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-116736

Türkçesi için: http://www.inhak.adalet.gov.tr/
ara/karar/kemalbas.pdf

2005 yılında kampus içindeki gösteriye çevik kuv-
vetin orantısız güç kullanımının alçaltıcı ve aşağıla-
yıcı muamele olduğuna ve etkin soruşturulmaması 
nedeniyle ihlal kararı 

Bozkır ve diğerleri v. Türkiye kararı- 26 Şubat 
2013 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/
search.aspx?i=001-116824

Türkçesi: http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/
karar/bozkir.pdf

Devlet tarafından zorla kaybettirme olduğu ko-
nusu açık olmadığı için yaşam hakkı ihlalinin bu 
bağlamda değerlendirilemeyeceğine yönelik karar, 
etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle 2. 
maddenin ihlali, etkin soruşturma yürütülmediği 
için etkin giderim mekanizmasına başvuru hakkı 
ihlali kararı.

Gülay Çetin v. Türkiye kararı- 05 Mart 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.
aspx?i=001-117206#{“itemid”:[“001-117206”]}

Türkçesi: http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/
karar/gulay_cetin.pdf

TİHV açıklaması: http://tihv.org.tr/index.php?ar-
hasta-tutuklu-ve-huekuemluelerin-oezguerluekler
inden-alkonulmaya-devam-edilmesi-ikence-yasan
n-ihlalidir

Ağır hastalığına rağmen cezaevinde alıkoymanın 
insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yasağının, 
tutuklu-hükümlü ayrımı yapmanın ayrımcılık ya-
sağının ihlali olduğuna dair karar.  

Oğyur v. Türkiye kararı- 05 Mart 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-116943
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Külah ve Koyuncu v. Türkiye -23 Nisan 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118643

Başvurucuların oğlunun polis tarafından öldürül-
mesi yaşam hakkı ihlali olarak görülmüş ve polisin 
az ceza alamsı ve cezasının ertelenmesi yaşam hak-
kının etkin soruşturulması ilkesini ihlal etmiştir. 

Yazıcı and Others v. Türkiye -23 Nisan 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118644

Bir hırsızlık soruşturması kapsamında gözaltına 
alınan başvurucuların maruz kaldığı işkenceye 
yönelik sonradan temin edilen raporlar ve polis 
memurlarının cezalandırılmış olması göz önünde 
bulundurularak aşağılayıcı ve insanlık dışı mua-
mele yasağını ve etkin soruşturulmamasının ihlali 
kararıdır. 

Hasan Uzun v. Türkiye kararı

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-119849

Türkçesi: http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/
karar/HasanUzun.pdf

Karar, AİHM önünde başvuru kabulü için, Anaya-
sa Mahkemesine başvurunun iç hukuk yollarının 
tüketilmesi açısından zorunluluğunu hüküm altına 
almaktadır. 

Özalp Ulusoy v. Türkiye kararı- 04 Haziran 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.
aspx?i=001-120058

Karar, 16 Mart Halepçe Katliamı protestosundaki  
cop ve köpeklerin saldırısı şeklindeki kolluk kuv-
vetinin orantısız güç kullanımının insanlık dışı 
ve aşağılayıcı muamele anlamında 3. madde ihlali 
olduğunu hüküm altına almaktadır. Aynı zamanda 
etkin soruşturma yürütülmemesi yönünden de 3. 
Madde ihlali olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Mustafa Tunç ve Fecire Tunç v. Türkiye kararı- 25 
Haziran 2013 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-121616

Başvurucuların çocuğu olan Cihan Tunç’un zorun-
lu askerlik hizmeti esnasında vurularak öldürülme-

davada, haklarında hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verilmiştir. Hem maruz kaldığı 
alçaltıcı, insanlık dışı muamele hem de hükmün 
açıklanmasına geri bırakılmasının cezasızlığa yol 
açması nedeniyle de etkin soruşturma yürütülme-
mesi yönünden ihlal kararı verilmiştir. 

Dağabakan ve Yıldırım v. Türkiye- 09 Nisan 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118333

Gözaltına alınan başvurucuların gözaltında işkence 
görmesine rağmen, alınan tıbbi raporda darp izine 
rastlanamadığının belirtilmiş olmasını müteakip 
daha sonra alınan rapor ile kanıtlanması karşısında 
kötü muamele yasağının ve etkin soruşturulmama-
sına yönelik ihlal kararıdır.

Meryem Çelik ve diğerleri v. Türkiye- 16 Nisan 
2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118569

Şemdinli Ormancık mezrasındaki askeri operas-
yon neticesinde gözaltına alınan on üç kişiden bi-
risinin ölümü ve diğer on iki kişinin kaybedilmesi 
ile asker tarafından operasyon sırasında bir kişinin 
öldürülmesi ile ilgili olan başvuruda, on iki kişinin 
öldürüldüğü varsayılmış ve doğrudan sorumlu olan 
Türkiye’nin md. 2’yi ihlal ettiğine karar verilmiştir.  
Yine gözaltında öldürülen diğer kişinin öldürülme-
sine Devletin dahli açık görüldüğünden md. 2’nin 
ihlal edildiğine karar verilmiştir. Ayrıca söz konusu 
onüç kişinin ve askerlerin operasyon sırasında 
köyde açtığı ateşle öldürdüğü on dördüncü kişinin 
hangi koşullar altında öldüğüne dair soruşturma 
açılmasından kaçınılması da md.2’nin ihlali olarak 
görülmüştür. Ayrıca kaybedilenlerin akrabalarının 
da acı çekmesi ve acı çekmeye devam etmesi nede-
niyle md. 3’ün ihlal edildiğine hükmedilmiştir. 

Mekiye Demirci v. Türkiye -23 Nisan 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-118640

“Gözaltına alınan başvurucu işkence altında ifade 
verdiğini öne sürmüşse de, makul şüphenin öte-
sinde, kanıta dayanamayan bir iddia olduğundan” 
3.maddenin ihlal edilmediğine karar verilmiştir. 
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memesi yönünden haklarının ihlal edildiğine karar 
vermiştir.  

Abdullah Yaşa ve diğerleri v. Türkiye- 16 Tem-
muz 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-122367

AİHM’in Türkçe Basın açıklaması: http://hu-
doc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/003-
4438465-5338938

TİHV’in açıklaması: http://tihv.org.tr/index.
php?goestericileri-hedef-almak-suretiyle-
goezyaartc-kimyasallarn-kullanlmas-kencedir

Mahkeme tarafından, gaz kapsülünün göstericileri 
hedef alarak fırlatılmasının işkence yasağı kapsa-
mında olacağını değerlendirilmiştir.

İzci v. Türkiye- 23 Temmuz 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-122885

Türkçe metin : http://www.aihmiz.org.tr/akta-
rimlar/dosyalar/1375471686.pdf

Başvurucu 8 Mart eylemlerinde dövülmüş ve bi-
ber gazına maruz kalmıştır. Tıbbi raporlarla tespit 
edildiği üzere Sözleşmenin 3. Maddesi anlamında 
kötü muamele yasağı ihlaline ve etkin soruşturma 
yürütülmediğine karar verilmiştir. 

Cadıroğlu v. Türkiye- 03 Eylül 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-126135

Şaban Cadıroğlu, Van’da işportacılık yapmaktay-
ken, 16 Ağustos 1999’da iki polis memurunun 
müdahalesinden sonra yaşamını yitirmiştir. Görgü 
tanıklarının bir kısmı polisin tekmelemesi netice-
sinde düştüğü doğrultusunda ifade vermiş, Adli 
Tıp Kurumu kesin ölüm nedeninin belirlenemedi-
ğine dair rapor düzenlemiştir.  Yapılan yargılama 
sonunda iki polis de delil yetersizliği nedeniyle 
beraat etmiştir. AİHM, otopsi raporuna göre kötü 
muameleyi ortaya koyan yaralanmaların olmama-
sı, histopataoloji ve toksikoloji raporlarında da ola-
ğan dışı bir bulguya rastlanmadığını bildirdiği için 
yaşam hakkının esastan ihlal edilmediğine ancak, 
hızlı, etkili bir soruşturma yapılmadığı için usulden 
2. maddenin ihlal edildiğine karar verilmiştir. 

si ile ilgili etkin soruşturma yürütülmemesi nede-
niyle yaşam hakkının ihlal edildiğine dair karardır.

Gülbahar Özer vd.  v. Türkiye- 02 Temmuz 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-121954

Türkçe metin: http://www.inhak.adalet.gov.tr/
ara/karar/gulbaharozer.pdf

Başvurucuların, 13-24 yaş arası beş çocuğu askerle-
rin açtığı ateş sonucu PKK’li oldukları varsayılarak 
öldürülmüştür.  Mahkeme, hem esastan hem de 
etkin soruşturma yürütülmemesi nedeniyle 2. 
maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mustafa Aldemir v. Türkiye- 02 Temmuz 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-121956

Türkçe metin:  http://www.inhak.adalet.gov.tr/
ara/karar/mustafaaldemir.pdf

Başvurucu, yağmurlu havada elinde şemsiye oldu-
ğu halde yürürken, yüzbaşı tarafından PKK’li oldu-
ğu gerekçesiyle bacağından vurulur. Asker, meşru 
müdafaa sınırlarında görülen eylemi nedeniyle 
beraat eder. Mahkeme, hem kötü muamele hem 
de etkin soruşturulma yürütülmemesi nedeniyle 3. 
maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Bozdemir ve Yeşilmen v. Türkiye-09 Temmuz 
2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-122167

Kadın başvuruların kardeşi ve eşi olan kişinin 
aranması için evlerine yapılan baskında, çıplak 
arama ve darba maruz kalmaları ile ilgili Mahkeme 
etkin soruşturma yürütülmemesi yönünden ihlal 
kararı vermiştir.

Subaşı ve Çoban v. Türkiye-09 Temmuz 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-122175

Türkçe metin: http://www.aihmiz.org.tr/akta-
rimlar/dosyalar/1375470239.pdf

İzmir’deki 1 Mayıs gösterilerinde polisler tara-
fından tekmelenen ve biber gazına maruz kalan 
başvurucuların 3. madde anlamında hem esastan 
kötü muamele hem de etkin soruşturma yürütül-
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yonların durdurulması amacıyla yapılan basın 
açıklaması sonrası yürüyüşte başvurucu gözaltına 
alınmıştır. Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi-
ne sevk edilinceye kadar Karakolda hakarete maruz 
kalmış, tekmelenmiş ve dayağa maruz kalmıştır. 
“Alt ve üst dudağında cilt sıyrığı, bacaklarında ciddi 
kızarıklıklar, burnunda 2x3 cm boyutlu şişkinlik ve 
kızarıklık ve yine sağ elmacık kemiğinde kızarıklık-
lar” tespit edilmiştir.  Aynı gün ikinci kez Adli Tıp 
kurumunda muayene olmuş. “Vücudunun çeşitli 
yerlerinde ciddi yaralanmalar olduğu tespit edilmiş 
ve kafatası, çene ve belinde ağrıya aşırı duyarlılık 
olduğu ifade edilmiştir. Basit tıbbi müdahale ile 
giderilemez nitelikte bulunmuştur”. Başvurucu 28 
Şubatta serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılmasını 
müteakip Mevlana Sağlık Merkezi tarafından dü-
zenlenen raporda bacaklarda yaygın morluklar ve 
sağ göz altında morluk olduğu ortaya konmuştur. 

Savcılı,k başvurucunun suç duyurusu hakkında 
yaralanmalar“basit tıbbi müdahale ile giderilebilir” 
olduğu için takipsizlik kararı vermiş, itiraz üzerine 
Siverek Asliye Ceza Mahkemesince aynı gerekçeyle 
önce başvuru reddedilmişse de sonra Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılığının “basit tıbbi müdahale 
ile giderilemez” şeklindeki ifadeyi yanlış okumuş 
olduğunu kabul etmesi üzerine ret kararı iptal edil-
miş ve polisler hakkında TCK 86 ve 256’dan dava 
açılmıştır. AİHM soruşturmanın özenli ve hızlı 
yürütülmemesi nedeniyle md. 3 anlamında etkin 
soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar 
vermiştir. 

Hüseyin Kaplan v. Türkiye-15 Ekim 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-127452

Zorunlu askerlik hizmeti esnasında ateşli silah 
yaralanmasıyla ölen ve intihar ettiği ileri sürülen 
başvurucunun oğlunun yaşam hakkının etkin 
soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle ihlal edil-
mesine yönelik karardır. 

Ertuş v. Türkiye-05 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-127614

15 yaşındaki başvurucunun 22 Mart 2008 tarihinde 
Hakkari’de gösteride polis tarafından yakalanması 
esnasında maruz kaldığı kötü muameleye ilişkin 

Durdu v. Türkiye- 03 Eylül 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-126136

Hasan Durdu, Ekim 2008’de askerdeki eğitim sıra-
sında yaşamını yitirir. Tıbbi raporlar orta menzilli 
ateş sonucu öldüğünü ortaya koymaktadır. Askeri 
Savcılık takipsizlik kararı vermiş, iç soruşturma 
da ölümü intihar olarak değerlendirmiştir. AİHM, 
usul açısından yaşam hakkı ihlali olduğuna karar 
vermiştir. 

Athan v. Türkiye-03 Eylül 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-126134

28 Mart 2006’da Diyarbakır’da yapılan cenaze 
töreni gösterilerle başlamış ve 30 Mart 2006 ge-
cesi başvurucu gözaltına alınmıştır. 31 Mart 2006 
sabahı Diyarbakır Devlet Hastanesinde yapılan 
muayenesinde “sırtında, belinde ve sol dizinde eki-
mozlar” tespit edilmiştir. 01 Nisan 2006 tarihinde 
yapılan muayenesinde “sırtında ve uyluğunda geniş 
ekimozlar” tespit edilmiştir. 02 Nisan 2006 tarihli 
muayenesinde ise “yeni iz” tespit edilmediğine dair 
rapor verilmiştir. Başvurucu Yargıç önüne çıkarıl-
dığında polisler tarafından gözaltında darp edil-
diğini ifade etmiştir.   02 Nisanda tutuklanmıştır.  
Başvurucu;  polisler ve son raporu tanzim eden 
hekim hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. 
Savcılıkça, başvurucunun polis tarafından sorgu-
lanmamış olması nedeniyle kötü muamele olama-
yacağı gerekçesiyle polisler hakkında takipsizlik 
kararı verilmiştir. Yine hekim hakkında yeni iz 
olmadığı için raporda yer almaması hukuka uygun 
bulunup, takipsizlik kararı verilmiştir. AİHM, ma-
kul şüphenin ötesinde bir gerekçe bulamadığından 
esas yönünden işkence yasağının ihlal edilmedi-
ğine; ancak Adli Tıp Enstitüsünden yaralanmanın 
nedenini ve zamanını tespite yarar ek rapor alınabi-
leceği, Savcılığın diğer gözaltına alınanların görgü 
tanıklığına veya polisin ifadesine başvurmadığı 
gerekçeleriyle md. 3 anlamında etkin soruşturma 
yapılmadığına karar vermiştir.  

Amine Güzel v. Türkiye- 17 Eylül 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-126354

25 Şubat 2008’de Diyarbakır’da askeri operas-
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Tüzün v. Türkiye- 05 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-127612

Adalet Bakanlığının çevirisi: http://www.inhak.
adalet.gov.tr/ara/karar/tuzun.pdf

Başvurucu 30 Mayıs 2006 tarihinde İzmir’de evin-
den gözaltına alınmıştır. Devlet Hastanesi tara-
fından başvurucunun vücudundaki yaralanmalar 
kayıt altına alınmıştır. Aynı zamanda iki polis 
memuru da yaralandıkları iddiasıyla tıbbi rapor 
almıştır. Başvurucu hakkında memura mukavemet 
ve hakaret suçlamalarıyla açılan davada hapis ceza-
sı almıştır. Başvurucunun polisler hakkındaki şika-
yetine ilişkin takipsizlik kararı verilmiştir. AİHM, 
3. Maddenin esastan ihlal edilmediğine ancak, 
başvurucunun ve evde bulunan tanığın ifadesine 
başvurulmaması nedenleriyle derhal ve etkili bir 
şekilde soruşturma yürütülmediğinden 3. Madde-
nin usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir. 

Benzer ve diğerleri v. Türkiye- 12 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-128036

Adalet Bakanlığının çevirisi: http://www.inhak.
adalet.gov.tr/ara/karar/benzer.pdf

26 M art 1994 tarihinde iki köyün TSK tarafından 
bombalanması neticesinde 34 kişinin öldüğü ve di-
ğer başvurucuların yaralandığı olayda AİHM baş-
vurucuların evlerinin bombalanmasının, başvuru-
cuları ve ailelerini barınaktan ve destekten yoksun 
bıraktığı ve başvurucularla yakınlarının yaşadıkları 
yerleri terk etmeye zorladığı için 3. Maddenin esas-
tan ihlal edildiğine karar vermiştir. İnsancıl hu-
kukun yahut silahlı çatışmalarda güç kullanımını 
düzenleyen kurallarla ilgili görülemeyecek nitelikte 
olduğundan yaşam hakkının esas yönünden; etkin 
hiçbir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle de 
usul yönünden ihlal edildiğine karar verilmiştir. 
Aynı zamanda Hükümet uçuş kayıtlarını AİHM’e 
sunmadığı için 38. Maddeyi ihlal etmiştir. 

Yabansu ve diğerleri v. Türkiye- 12 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-138498

29 Mart 2007 tarihinde zorunlu askerlik hizmeti 
esnasında, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 

takipsizlik kararı verilmiştir. AİHM gözaltı giriş-
çıkış tıbbi raporlarında yaralanmaların yer alma-
ması, başvurucunun yeterli muayene görmediğine 
ilişkin hiçbir itirazının olmaması gerekçelerine 
dayanarak 3. Madde kapsımda esastan ihlal olma-
dığına; iddialar gereği polislerin sorgulanmadığı, 
teşhis yapılmadığı, soruşturmada özen gösteril-
mediği gerekçelerine dayanarak etkin soruşturma 
yürütülemediğinden 3. Maddenin usul yönünden 
ihlal edildiğine karar vermiştir.  

Mesut Deniz v. Türkiye-05 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-127613

Adalet Bakanlığının çevirisi: http://www.inhak.
adalet.gov.tr/ara/karar/mesutdeniz.pdf

Başvurucu 5 Ekim 1999 tarihinde Samsun’da gözal-
tına alınmış ve Ankara Emniyetine gönderilmiştir. 
Başvurucu yakalama esansında, Samsun Emni-
yetinde ve Ankara Emniyetinde maruz kaldığı 
işkenceye yönelik suç duyurusunda bulunmuştur. 
Başvurucunun Samsun’da doktor tarafından mu-
ayenesi yapılmış ayrıca Samsun Adli Tıp Kurumu 
tarafından izler tespit edilmiştir. Ankara Adli Tıp 
Kurumu tarafından da çeşitli yaralanmalar tıbbi 
rapor ile kayıt altına alınmıştır. Samsun’da polis 
memuru ile ilgili kötü muameleden dava açılmış, 
hakkında para cezasına mahkûmiyetine karar ve-
rilmiş ancak cezası ertelenmiştir.  Yargıtay işkence 
suçundan yargılanması gerektiği yönünde bozma 
kararı vermiş, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi po-
lisin beraatına karar vermiştir ve kesinleşmiştir. 
AİHM, tüm tıbbi raporlamalar gereği başvuru-
cunun maruz kaldığı muamelenin işkence yasağı 
kapsamında 3. Maddeyi esastan ihlal ettiğine karar 
vermiştir. Yanı sıra;  tanık ifadelerini almak üzere 
araştırma yapılmaması, başvurucuya ve vekilini 
sanığa soru sorma hakkı tanınmaması, sanığın 
görevden uzaklaştırılmaması, derhal, hızlı, makul, 
etkili bir soruşturma-kovuşturma yürütülmemesi 
nedeniyle 3. Maddenin usul yönünden de ihlal 
edildiğine karar verilmiştir.  Ayrıca 13. madde 
kapsamında, polisin beraat etmiş olması ve yargı-
lamanın 9 yıldan uzun sürmüş olması nedeniyle 
etkili hukuki yollara başvurma hakkının da ihlal 
edildiğine hükmedilmiştir.  
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Türkiye’ye giriş yapan başvurucular 11 Ekim 2008 
tarihinde evlerinden gözaltına alınıp yeniden İran’a 
sınırdışı edilmişleridir. İran’da kış koşullarında 10 
gün yürümek zorunda kalan başvurucular  ye-
niden sınır dışı edilip Türkiye’ye gönderilmiştir. 
AİHM, sınırdışı evrakı sunulmadığı, sınırdışı 
edilmeleri halinde kişileri İran’ın kabul edip etme-
diği konusunda hiçbir belge ortaya konamadığı, 
başvurucuların 12’sinin çocuk olduğu ve sınırdışı 
süreciyle ilgili hiçbir usul güvencesine başvurulma-
dığı gözetilerek insanlık dışı muamele anlamında 3. 
maddenin ihlaline karar vermiştir.

Tekçi ve diğerleri v. Türkiye- 10 Aralık 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-139493

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Aşağı Ölçek 
köyünde çobanlık yaparken,  26 Nisan 1995 tari-
hinde bir grup köylü ile birlikte gözaltına alındık-
tan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 
Nezir Tekçi’nin kaybedilmesini, AİHM hem esas-
tan hem de etkin soruşturma yürütülmemesi nede-
niyle usulden 2. madde kapsamında yaşam hakkı 
ihlali olarak karara bağlamıştır. 

Leyla Alp ve diğerleri  v. Türkiye- 10 Aralık 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-139520

19 Aralık 2000’deki “Hayat Dönüş Operasyonu”na 
maruz kalmış olan başvurucular Çanakkale cezae-
vinde kalan kadın tutuklu/hükümlülerdir. AİHM, 
bir kısım başvurucunun maruz kaldığı muamele-
nin etkin soruşturulmadığından bahisle işkence 
yasağını ihlal ettiğine; omurgasına isabet eden 
mermi nedeniyle sakatlanan Meral Kıldır hakkında 
yaşam hakkına yönelik ihlal nedeniyle etkin soruş-
turma yürütülmediğine karar vermiştir. 

silah taşımasına izin verilmeyen bir er tarafından 
başvurucunun öldürülmesine ilişkin olayda Dev-
letin yaşam hakkını esastan ve etkin soruşturma 
yürütülmemesi nedeniyle usulden ihlal ettiğine 
karar verilmiştir.

Taydaş v. Türkiye- 26 Kasım 2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-138566

Adalet Bakanlığının çevirisi: http://www.inhak.
adalet.gov.tr/ara/karar/taydas.pdf

Başvurucu 3 Eylül 2007 tarihinde Mazgirt’te Jan-
darma tarafından ev ziyaretinden dönerken vurul-
muş ve kalıcı şekilde sakatlanmıştır. Alınan ihbar 
üzerine Jandarmanın operasyon düzenlediği iddia 
edilmiş, olay yeri incelemesi daha sonra olaydan 
sorumlu jandarmaların da yer aldığı kişiler tara-
fından yapılmıştır. Savcılığın olay yeri incelemesini 
geciktirmesi neticesinde oluşan delil kaybı riski, 
balistik inceleme yapılmaması, tanık ile jandarma 
anlatımı arasındaki tutarsızlıkların araştırılmama-
sı, ölümcül güce başvurmanın mutlak surette ge-
rekli ve orantılı olduğunu ikna edici şekilde ortaya 
koymadığından 2. Maddenin hem usulden hem 
esastan ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. 

Ghorbanov ve Diğerleri v.  Türkiye- 03 Aralık 
2013

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-138584

Özbek dört aileden oluşan 19 başvurucu, 
BMMYK’dan mültecilik statüsünü kazanmış ve 
Türkiye’den 24 Eylül 2008 tarihine kadar geçici 
oturma izni almıştır. 12 Eylül 2008 tarihinde henüz 
oturma izni dolmamışken Van polis merkezine 
yiyecek ve kırtasiye malzemesi dağıtımı için çağ-
rıldıklarında, alıkonulmuşlar ve aynı gün İran 
sınırına götürülüp sınır dışı edilmişlerdir. Yeniden 



75Türkiye İnsan Hakları Vakfı

KİŞİ GÜVENLİĞİ

Kararın temyiz edilmesinin ardından 27 Kasım 
2012’de, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 
kararın “taksirle değil olası kastla insan öldürmek” 
gerekçesiyle bozulmasını ve sanığın en az 20 yıl 
hapis cezasına mahkûm edilmesini istediği tebliğ-
namesini bozma veya onama kararı verecek olan 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne gönderdiği 17 Ocak 
2013’te öğrenildi.

Courage Aigbedion 

Nijerya’dan çalışmak için 2011 yılında Türkiye’ye 
gelen Courage Aigbedion’un 17 Ekim 2012’de 
İstanbul’da sokakta 5 kişi tarafından dövüldüğü, 
olayın ardından yaralı halde gözaltına alınan Cou-
rage Aigbedion’un gözaltında yaşamını yitirdiği 31 
Ocak 2013’te öğrenildi.

Nijerya’da yayın yapan Vanguard Gazetesi’nin ha-
berine göre, Courage Aigbedion, 2011 yılında iş 
bulmak için Türkiye’ye geldi. 17 Ekim 2012’de so-
kak ortasında beş kişi tarafından dövülen Courage 
Aigbedion, bu olayın ardından gözaltına alındı.

1. GÖZALTINDA ÖLÜM OLAYLARI
Gözaltında 9 ölüm olayının gerçekleştiği 2012 yılı-
nın ardından uzun yıllar sonra belki de ilk kez 2013 

yılı gözaltında şüpheli ölüm veya intihar vakasının 
yaşanmadığı bir yıl oldu.

2. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN 
GÖZALTINDA ÖLÜM DAVALARI

2013’te devam eden 5 dava tespit edilebilmiştir. Sonuçlanan iki davadan birinde bir sanık asker 
hakkında 20 yıl hapis cezası, diğerinde ise sanık eski polise 10 yıl hapis cezası verilmiştir. Bir dava 
Yargıtay aşamasında, diğerinin yargılaması ise 2014 yılına sarkarken, bir soruşturmanın akıbeti 
öğrenilememiştir.

 

Festus Okey Davası

İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüp-
he üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürdüğü Festus Okey’in, Beyoğlu 
Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Cengiz 
Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla öldürülmesine 
ilişkin açılan dava, 13 Aralık 2011’de Çağlayan Ad-
liyesi’ndeki İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
sonuçlanmıştı.

Davanın 17. duruşmasında kararını açıklayan mah-
keme heyeti, sanık Cengiz Yıldız hakkında “olası 
kastla insan öldürmek” suçundan kamu davasının 
açıldığını hatırlatarak, yapılan yargılama sonu-
cunda sanığın eyleminin “taksirle ölüme sebebiyet 
vermek” suçunu oluşturduğunun belirlendiğini be-
lirterek sanığı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1. 
maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. 
Mahkeme heyeti, bu cezayı sanığın geçmişi, fiilden 
sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile 
cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önü-
ne alarak 4 yıl 2 aya indirmişti.
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işlemleri devam eden Courage Aigbedion burada 
21 gün kaldı. Fenalaştığında Haseki Hastanesi’ne 
kaldırıldı. İddiaya göre solunum yetmezliğinden 
hayatını kaybetti.

Abdulkadir Kurt

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Ağıllı Köyü’nde 
19 Şubat 1992’de gözaltına alınan ve makatına cop 
sokulması sonucu yaşamını yitiren Abdulkadir 
Kurt (36) adlı köylüye işkence yaptıkları iddiasıy-
la haklarında dava açılan o dönem asker olan 15 
kişinin, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılandığı dava 27 Ekim 2010’da sonuçlanmıştı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarla-
yan savcı, 14 sanığın beraat etmesini talep ederken, 
olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak 
görev yapan sanıklardan “Rambo” lakaplı Salih 
Üner’in, “canavarca bir hisle, işkence yaparak adam 
öldürme” suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına mahkûm edilmesini istemişti.

Diğer 14 sanığın beraat etmesine karar veren 
mahkeme heyeti, sanık Salih Üner’i ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına mahkûm ederek “dosyaya 
yansıyan geçmişteki hali, fiilden sonraki davra-
nışları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, 
olay nedeniyle pişman olduğuna ilişkin bir halinin 
görülmemesi” nedeniyle cezada indirim uygulan-
masına yer olmadığını da kararlaştırmıştı.

Kararı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 
kararı bazı tanıklarla yüzleştirme yapılmaması 
ve bazı evrakların duruşmada okunmaması gibi 
gerekçelerle bozarak yerel mahkemede verilecek 
kararın aynı olması durumunda cezada takdir 
indirimi yapılmamasının tartışmalı olacağını ifade 
ettiği 11 Şubat 2013’te öğrenildi.

Bozma kararının ardından yeniden yargılamaya 11 
Nisan 2013’te başlandı ve ilk duruşma tanıkların 
dinlenmesi için ertelendi.

Yargılamaya 17 Mayıs 2013’te devam edildi. Duruş-
maya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden 
uzaktan erişimle görüntülü olarak katılan Salih 
Üner’in ifadesini alan mahkeme heyeti, esas hak-
kındaki mütalaasını sunan savcının taleplerine 
yönelik tarafların esas hakkındaki savunmalarını 
hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.

Vanguard Gazetesi’ne konuşan ağabey Presley Aig-
bedion, kardeşinin yediği dayak nedeniyle komaya 
girdiğini ve bu vaziyette üç hafta boyunca polis ne-
zaretinde tutulduğunu ve kardeşinin nezarethane-
de öldüğünü söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Kar-
deşim 2011 yılında Nijerya’dan ayrılarak Türkiye’ye 
gitti ama tam ayrılma tarihini hatırlamıyorum. 
Olay olduğunda ben İngiltere’deydim. Ölüm habe-
rini aldıktan sonra Almanya’da yaşayan diğer erkek 
kardeşimiz olayla ilgili Türkiye’ye gitti. Burada bazı 
faydalı bulgular elde etti. Buna göre kardeşim işten 
gelirken beş Türk gencinin saldırısına uğradı ve 
komaya girdi. Ardından polis tarafından gözaltına 
alındı ve tıbbi destek olmadan gözaltında tutuldu. 
Üç hafta sonra polis nezaretinde öldü. İstanbul’day-
ken kardeşim, Courage’ın ev arkadaşıyla da konuş-
muş. O da bize Courage’ın saldırıya uğradığını ve 
polis tarafından ölüme terk edildiğini söyledi.

Polis ve hastane raporları Courage’ın 17 Ekim 
2012’de öldüğünü gösteriyor. Ama bu olayın tam 
olarak hangi tarihte olduğunu bilmiyoruz çünkü 
polis raporuna ulaşamadık. Ama kendisini par-
maklıklar ardında ziyaret edenler var ve kendisinin 
üç hafta boyunca nezarette tutulduğunu doğrulu-
yorlar. İş arkadaşı da olayın olduğu gün Courage’la 
birlikte işte olduklarını, daha sonra ayrı ayrı evleri-
ne gittiklerini teyit etti. Ev arkadaşı da Courage’ın 
sabah 2.00’de polis tarafından eve getirildiğini 
söyledi.

Türkiye’deyken Nijerya Konsolosluğu, Nwokolo 
soyadlı bir yetkiliyi kardeşime karakolda ve kimlik 
tespiti için tutulduğu morgda eşlik etmesi için gön-
derdi. Karakolda kimse bize suçlamaları gösterme-
di. Kimse cenazesinin Nijerya’ya geri gönderilmesi 
için hazırlanmış bir belge göstermedi. Polislerden 
biri bana Courage’ın karakola getirildiğinde dö-
vülmüş ve yaralı halde olduğunu söyledi. 12 Aralık 
2012’de kimlik tespiti için hastaneye gittik. Sol 
gözü mosmordu. Bay Nwokolo’yla birlikte Türk 
hükümetinin cenaze gönderme masraflarını karşı-
lamasının ardından cesedin bize verilmesi için bazı 
belgeler imzaladık.”

Emniyet Müdürlüğü’nün yetkililerinin verdiği 
bilgilere göre ise Courage Aigbedion, karıştığı 
kavganın ardından ikamet sorunu nedeniyle Kum-
kapı’daki Yabancılar Şubesi’ne getirildi. Buraya 
girişte AIDS hastası olduğunu belirtti. Bir yandan 
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İkisi başka suçlardan tutuklu 5 polis memuru-
nun yargılanmasına ise Bakırköy 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 12 Eylül 2013’te başlandı.

Süleyman Yeter

İstanbul’da 4 Nisan 1999’da “MLKP Soruşturması” 
kapsamında gözaltına alındıktan sonra 7 Nisan 
1999’da gördüğü işkenceler sonucu gözaltına ya-
şamını yitiren Süleyman Yeter’in katil zanlısı ko-
miser yardımcısı Ahmet Okuducu’nun 12 Haziran 
2013’te Samsun’da yakalanarak tutuklandığı ortaya 
çıktı.

13 yıl arandıktan sonra tutuklanan Ahmet 
Okuducu’nun yargılanmasına 17 Eylül 2013’te 
başlandı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada mahkeme heyeti, sanığı ve Süleyman 
Yeter’in ailesinin avukatlarını dinledi. Duruşmada 
esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanı-
ğın 765 sayılı Türk Ceza Yasası’nda düzenlenen 
“bir kişiye suçunu söyletmek için yapılan işkence 
neticesi ölümüne neden olmak” suçundan ceza-
landırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 
esas hakkındaki savunmasını hazırlaması amacıyla 
duruşmayı erteledi.

Yargılamaya 8 Ekim 2013’te devam edildi. İstanbul 
6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık 
Ahmet Okuducu’nun avukatı Adli Tıp Kurumu 
raporuna itiraz ederek özel rapor hazırlanmasını 
istedi. Savcının raporun yeterli olduğunu belirte-
rek itiraz etmesine rağmen mahkeme heyeti talebi 
değerlendirmek üzere duruşmayı 22 Ekim 2013’e 
erteledi.

22 Ekim 2013’teki esas hakkındaki mütalaasını ve 
taraf avukatlarının esas hakkındaki son savunma-
larını alan mahkeme heyeti, Ahmet Okuducu’ya 
“işkenceyle insan öldürmek” suçundan 15 yıl hapis 
cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı daha sonra 
işkenceyle öldürme fiilinin faillerinin 4 kişi olması 
ve asli failin tespit edilmemesi nedeniyle cezayı 10 
yıla indirdi.

30 Mayıs 2013’teki duruşmada Salih Üner’in esas 
hakkındaki son savunmasını alan mahkeme he-
yeti, sanık Salih Üner’e, “maktulü görevi sırasında, 
cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak 
suretiyle kastı aşan şekilde öldürmek” suçundan 20 
yıl hapis cezası verdi.

Hasan Latif Kaplan

İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de 
eşiyle tartışırken artan gürültü üzerine evine gelen 
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan La-
tif Kaplan’ın (35) götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro 
Amirliği’nde tutulduğu avukat görüşme odasında 
20 Eylül 2012’de kemerle kendisini 52 santimetre 
yüksekliğindeki masaya asarak intihar ettiği iddia 
edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Latif Kaplan’ın 
babası Mustafa Kaplan, oğlunun intihar ettiği iddi-
asına inanmadığını ifade ederek “boğazında kemer 
izi yok. Ayrıca koydukları odada kamera da yok. 
Sağlam olarak giren oğlumun öldüğünü olaydan 
saatler sonra bize haber verdiklerinde öğrendik. 
Şikâyetçi olacağız” demişti. 

Yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruştur-
ma sonunda soruşturmayı yürüten savcının Hasan 
Latif Kaplan’ın intihar ettiği sonucuna vararak şüp-
heliler hakkında Hasan Latif Kaplan’ın bedeninde-
ki 30’u aşkın sıyrık, ekimoz ve darp izine rağmen 
“insan öldürme, intihara sürükleme, taksirle ölüme 
sebebiyet verme” suçlarından kovuşturmaya yer ol-
madığına karar verdiği 22 Şubat 2013’te öğrenildi.

Gözaltı işlemi de yapılmayan Hasan Latif Kaplan’ın 
ölümüne ilişkin soruşturmaya verilen takipsizlik 
kararı üzerine Adalet Bakanlığı’nın olaydaki ih-
maller nedeniyle sorumlular hakkında işlem yapıl-
ması istediği, dosyayı kapatan savcının da beş polis 
memuru hakkında “ihmali davranışla kasten insan 
öldürme” suçundan dava açtığı 22 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.
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gözlerimle havaya uçtuğunu ve parçalandığını 
gördüm” dedi.

Duruşmada avukatların taleplerini alan mahke-
me heyeti, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen 
listede daha önce dinlenmeyen ve olay tarihinde 
olay yerinde bulunan tüm 500’ün üzerinde tanı-
ğın dinlenmesi için ilgili mahkemelere talimat 
yazılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, davanın 
yeniden Hakkâri’ye nakledilmesi talebini reddede-
rek avukatların talebi üzerine olay yerinde ve Nezir 
Tekçi’nin köyünde Yüksekova Cumhuriyet Başsav-
cılığı aracılığıyla keşif yapılması için duruşmayı 
erteledi.

Sanıklar A.O.A. ile K.A.’nın yargılanmasına Es-
kişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Temmuz 
2013’te devam edildi.

Duruşmada dinlenen yeni tanıklar da Nezir 
Tekçi’nin öldürülmesi olayını doğruladılar. Tanık 
ifadelerine rağmen sanıkların tutuklu yargılanması 
talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 4 
Ekim 2013’e erteledi.

7 Köylü/Mardin

Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Bağözü Köyü’nde 
yaşayan ve 29 Ekim 1995’te jandarma ekibi tara-
fından gözaltına alındıktan sonra bir daha ken-
dilerinden haber alınamayan Süleyman Seyhan, 
Abdurrahman Coşkun, Hikmet Kaya, Abdullah 
Olcay, Mehmet Emin Aslan, Nedim Akyön, Sey-
han Doğan ve Davut Altınkaynak adlı 3’ü çocuk 7 
köylüyle ilgili devam eden soruşturmada dönemin 
Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Bodrum’un 
Gümüşlük Beldesi’nin Belediye Başkanı Mehmet 
Tire ile dönemin Mardin Jandarma Komando 
Komutanı olan Sivas’ın Çepni Beldesi’nin Belediye 
Başkanı Hurşit İmren’in de aralarında bulunduğu 6 
kişinin “şüpheli” sıfatıyla yer aldığı 2 Nisan 2013’te 
öğrenildi.

3. GÖZALTINDA ZORLA KAYBETME 
SORUŞTURMALARI

2013 yılında gözaltında zorla kaybettirme soruşturma sayısı 5 olup bunlardan ikisi devam 
etmektedir. İkisi hakkında görevsizlik kararı verilmiş ve bir dava hakkında ise takipsizlik kararı 
verilmiştir.

Nezir Tekçe

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yekmal 
(Aşağı Ölçek) Köyü’nde 26 Nisan 1995’te Bolu Dağ 
Komando Taburu 5. Bölük askerleri tarafından bir 
grup köylü ile birlikte gözaltına alınan ve kendi-
sinden bir daha haber alınamayan Nezir Tekçe’nin 
ailesinin yaptığı başvuru sonucu 2011 yılının 
Eylül ayında Nezir Tekçe’yi gözaltına alan asker-
ler hakkında açılan dava “güvenlik” gerekçesiyle 
Hakkâri’den Eskişehir’e alınmıştı. Nezir Tekçe’nin 
babası Halit Tekçe, dosyanın Hakkâri’den alınma-
sının olayı kapatmaya yönelik olduğunu belirterek, 
sonucu ne olursa olsun davanın takipçisi olacağını 
söylemişti.

Olaydan sonra ilk olarak 1997 yılında Halit 
Tekçe’nin suç duyurusu üzerine Van Askeri Savcı-
lığı konuyla ilgili soruşturma başlatmış ancak 15 
Aralık 1997’de kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilere dosya kapatılmıştı.

2010 yılında ise Nezir Tekçi’nin ölümüne tanıklık 
yapan, o dönemde askeri birlikte askerlik yapan 
Yunus Şahin’in beyanları üzerine dava dosyası tek-
rar açılmıştı.

Nezir Tekçe’nin PKK militanlarının yerlerini 
göstermediği gerekçesiyle önce kurşuna dizdirip, 
sonra mayınla patlatarak öldürülmesi emrini ver-
diği iddiasıyla, emekli Albay A.O.A. ile Muvazzaf 
Yarbay K.A.’nın yargılanmasına Eskişehir 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 5 Mart 2013’te devam edildi.

Duruşmada dinlenen tanık asker Yusuf Şahin, 
“A.O.A. yüzbaşı geldi ve Nezir Tekçi’ye yönelerek 
‘seni öldüreceğim’ dedi. Daha sonra K.A. teğmen 
geldi adamı alıp bir yere götürdü. Askerlere sıraya 
girmeleri yönünde emir verdi. Ondan sonra Nezir 
Tekçi’yi kurşuna dizdiler. Daha sonra mayıncıyı 
çağırdılar. Ondan sonra bize geri gitmemizi söy-
lediler. Sonra adamı mayına bağladılar. Ben kendi 
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cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi. Sanık emekli 
askerin yargılanmasına 25 Aralık 2013’te başlandı.

Davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Yavuz 
Ertürk, davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka bir 
ile alınmasını istedi. Duruşmaya katılan tanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, diğer tanıkların 
dinlenmesi için duruşmayı 27 Aralık 2013’e ertele-
di.

27 Aralık 2013’teki duruşmaya katılan tanıkla-
rın ifadesini alan mahkeme heyeti, sanık Yavuz 
Ertürk’ün bir sonraki duruşmaya zorla getiril-
mesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2014’e 
erteledi. 

6 Köylü/Şırnak-Görümlü

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı 
Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye 
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin 
Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle 
gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden 
haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin 
soruşturmanın zamanaşımına uğramasına 3 gün 
kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade 
Tabur Komutanı emekli Albay Hasan Basri Vural, 
3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, 
Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme 
Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Koman-
do Tabur Komutanlığından Tansel Erok hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava 
açıldığı 23 Haziran 2013’te öğrenildi.

5 Kasım 2013’te başlanan davanın öncesinde Şır-
nak Valiliği “güvenlik” gerekçesini dikkate alarak 
yargılamanın bir başka şehre nakli için dosyayı 26 
Ekim 2013’te Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

5 Kasım 2013’te Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında 
mahkeme heyeti “sanıkların can güvenliklerinin 
bulunmadığı” gerekçesiyle davanın Ankara’da gö-
rülmesine karar vererek dosyayı Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderdi.

8 Köylü/Diyarbakır-Lice

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 1994 yılında Bolu Dağ 
Komando Tugayı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce 
gözaltına alınan 8 kişiden bir daha haber alınamadı.

Bağözü Köyü’nde 29 Ekim 1995 günü 2 öğretmenin 
öldürülmesi üzerine yaşları 13-57 arasında değişen 
7 köylü gözaltına alındı. Bir daha haber alınamayan 
köylülerden Süleyman Seyhan’ın başı gövdesinden 
ayrılmış cesedi, gözaltına alındıktan 4 ay sonra bir 
kuyuda bulundu. 2012 yılında söz konusu kuyunun 
çevresinde 3 insan kafatası, uyluk, çene, kaval ve 
omurilik kemikleriyle elbise parçaları bulununca 
dosya yeniden açıldı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı 
incelemeler sonucu kemiklerden bazılarının Meh-
met Emin Aslan’a ait olduğu belirlendi.

Kemiklerden bir kısmının Mehmet Emin Aslan’a 
ait olduğunun netleşmesi üzerine 12 Haziran 
2013’te kemikler aileye teslim edildi.

Kazıda elde edilen bulgulardan bir kısmının, gözal-
tında kaybedildiği dönemde 13 yaşında olan Sey-
han Doğan’a ait olduğu yönünde İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’nun rapor hazırladığı 22 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

11 Köylü/Diyarbakır-Kulp

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya 
Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında 
gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile 
ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürü-
ten 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’nın, 
boşaltılan köylerine 2004 yılında geri dönen aile-
lerin bulduğu ve kaybedilen köylülere ait olduğu 
kesinleşen kemiklerin iade edilmesi talebini “sav-
cılık emanetinde bulunan kemik parçalarının birey 
olarak ayrımı yapılmadığından bu aşamada ailelere 
verilmeyeceği ve emanette kalmaya devam edi-
leceği” gerekçesiyle reddettiği 21 Haziran 2013’te 
öğrenildi.

2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten sav-
cılığın dosyanın zamanaşımından düşmesine 2 
gün kala dönemin tugay komutanı Yavuz Ertürk 
hakkında çıkarılan “yakalama kararı” üzerine şüp-
helinin 7 Ekim 2013’te ifadesini alarak zamanaşımı 
süresini kestiği öğrenildi.

Savcılığın 24 Ekim 2013’te iddianameyi hazırladığı 
öğrenildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 
kabul edilen iddianamede dönemin Bolu 2. Ko-
mando Tugay Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz 
Ertürk için 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
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Savcılık ailelere, kemiklerin kendilerine ulaşmadı-
ğını ve nerede olduklarının bilinmediğini bildirdi. 
İHD Diyarbakır Şubesi’nin yöneticilerinin girişim-
leri sonucu kayıp kemikler bulundu. 8 kişiye ait 
kemiklerin Kulp’ta mezarlığa aynı torba içerisinde 
ayırt edilmeksizin aynı torba içerisinde gömüldüğü 
tespit edildi.

Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı’na başvuran Or-
han ve Bulut ailelerinin, ölülerin hatıralarına ve 
insan onuruna uygun düşmeyeceği gerekçesiyle 
mezarın açılarak kemiklerin çıkartılıp ayrıştırılarak 
kendilerine verilmesinden vazgeçtikleri 23 Haziran 
2013’te öğrenildi.

2003 yılında Kulp İlçesi’nin Bağcılar Köyü yakın-
larında bulunan toplu mezarda bulunan kemikler 
için kayıp yakınlarından kan örnekleri alınarak 
kemikler ve kan örnekleri İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildi. 

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan çalışmalardan sonra 
2009 yılında toplu mezardan çıkarılan kemiklerin 
gözaltında kaybedilen Ali Bulut, Emre Bulut, Ra-
mazan Bulut, Hasan Orhan ve Mehmet Orhan’a ait 
olduğu, 3 kişinin kemiklerinin kime ait olduğunun 
belirlenemediği açıklandı. Bulut ve Orhan aileleri, 
kimlik tespiti işleminden sonra Kulp Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na başvurarak kemikleri mezara koy-
mak amacıyla istedi. 

4. GÖZALTINDA KAYBEDİLEN KİŞİLERE 
YÖNELİK YAPILAN KAZI ÇALIŞMALARI

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde bağlı Katarlı 
Köyü’nde 1993-1995 yıllarında gözaltında zorla 
kaybedilen kişilerin bulunduğu iddiasıyla bir 
alanda ikinci kez başlatılan ve iki gün süren kazı 
çalışmaları sonunda 21 Nisan 2013’te insana 
ait kemikler bulundu. Çalışmalarına ardından 
açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Mardin Şubesi Başkanı Erdal Kuzu, bulguların 
1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban 
gitmiş kişilere veya gözaltında zorla kaybedilen 
kişilere ait olup olmadığının anlaşılması için 
İstanbul Adlî Tıp Kurumu’na gönderileceğini 
ifade etti.

 Bulgularla kan örnekleri arasında eşleştirme 
yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporuna 
göre bulguların 1995 yılında Kızıltepe’de gözal-
tına alındıktan sonra bir daha kendilerinde ha-
ber alınamayan Şemsettin Yalçınkaya ve kardeşi 
Nejat Yalçınkaya’ya ait olduğu belirlendi. 

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 14 Haziran 
1994’te Kırkkuyu Köyü’nden Kızıltepe Jandar-
ma Komutanlığı’na bağlı resmi ve sivil görev-
lilerce gözaltına alınan Abdulvahap Ateş’ten, 
14 Ocak 1995’te Eroğlu Köyü’ne düzenlenen 
baskın sonucu köy girişinde gözaltına alınan 
Mehmet Emin Abak’tan, 1994 yılının Şubat 
ayında Kengerli Köyü’nden yüzleri maskeli ki-

şilerce gözaltına alınan Yusuf Tunç’tan bir daha 
haber alınamadı.

 Gözaltında kaybedilen 3 kişinin akıbetlerini 
soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, 
tanıkların ifadeleri doğrultusunda Tilzerin 
(Aysun) Köyü’nün yakınlarında bulunan su 
kuyularında kazı çalışması yapılmasına karar 
verdi. Karar doğrultusunda söz konusu bölgede 
kazı çalışmalarına 21 Mayıs 2013’te başlandı.

• Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1990’lı yıllarda 
Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi ve sivil 
görevlilerce gözaltında kaybedilen kişilerin 
akıbetlerini soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet 
Başsavcılığı, tanıkların ifadeleri doğrultusunda 
Tilzerin (Aysun) Köyü’nün yakınlarında bu-
lunan su kuyularında kazı çalışması yapılma-
sına karar vermişti. Karar doğrultusunda söz 
konusu bölgede kazı çalışmalarına 10 Haziran 
2013’te devam edildi. Kazı sonrasında 4 kişiye 
ait olduğu ileri sürülen kemik ve elbise parçaları 
bulundu.

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Mart 1995’te 
Kızıltepe Cezaevi’nden tahliye edilen Kemal 
Birlik ve Zeki Alabalık ile onları karşılamaya 
giden Zübeyir Birlik ve Abdulbaki Birlik’ten, 
Kızıltepe Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi 
ve sivil görevlilerce gözaltına alındıktan bir 
daha haber alınamadı.
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•  Mardin’in Midyat İlçesi’nde 14 Mayıs 1995’te 
Budaklı Köyü’nden Midyat Jandarma Komutan-
lığı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce gözaltına 
alınan Mehmet Emin Atuğ, Abdulkadir Demir, 
Hizni Bilmen ve Şakir Demir bir daha haber 
alınamadı.

 Gözaltında kaybedilen 4 kişinin akıbetlerini so-
ruşturan Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 
tanıkların ifadeleri doğrultusunda Giremîra 
(Girmeli) Köyü’nün yakınlarında ailelerin ha-
beri olmaksızın kazı çalışması yaptırdığı ve bu-
lunan kemikleri ailelere teslim ettiği 23 Haziran 
2013’te öğrenildi.

 Gözaltında kaybedilen 4 kişiyle ilgili 5 Aralık 
2013’te Budaklı Köyü’nde delil tespiti için 
Terörle Mücadele Yasası’yla yetkili savcılığın 
yürüttüğü soruşturma kapsamında Midyat Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından keşif yapıldı.

 Gözaltında kaybedilen 4 kişinin ailelerinin 
avukatlarının talepleri doğrultusunda köyde ya-
pılan keşifte, bazı evlerde o döneme ait kurşun 
izlerinin tespit edildiği öğrenildi.

•  Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Çat Mezrası’nda, 
4 Ağustos 2013’te yapılan ihbarın ardından 
yapılan kazıda bulunan kemiklerin Kocatepe 
Köyü’nde resmi üniformalı kişilerce 1996 yılın-
da gözaltına alındıktan sonra bir daha kendi-
sinden haber alınamayan İsa Efe’ye (65) ait olup 
olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla bul-
guların 14 Ağustos 2013’te Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildiği açıklandı.

•  Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde bulunan ve 
1990’lı yıllarda geçici köy korucularının deneti-
minde olduğu belirtilen Ayvanat Bahçeleri böl-
gesindeki bir inşaat kazısında 30’a yakın insan 
kemiği bulundu.

 Sözkonusu bulguların 1990’lı yıllarda Siverek’te 
gözaltında kaybedilen kişilere ait olup ol-
madığının belirlenebilmesi amacıyla Siverek 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazı alanından 
toplanıp Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği 5 
Eylül 2013’te öğrenildi.

• Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki Kimsesizler 
Mezarlığı’nda 26 Mart 2013’te yapılan kazıda 
bulunan kemiklerin 1995 yılında gözaltına 

 Gözaltında kaybedilen 4 kişinin akıbetlerini 
ailelerin İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin 
Şubesi aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine 
soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, 
tanıkların ifadeleri doğrultusunda Aser (Yurt-
beri) Köyü’nün kilisesinde kazı çalışması yapıl-
masına karar verdi. Karar doğrultusunda söz 
konusu bölgede kazı çalışmalarına 13 Haziran 
2013’te başlandı. Kazı sırasında 2 kafatası, 600 
kemik parçası ve giysi bulundu.

•  Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Bağözü 
Köyü’nde yaşayan ve 29 Ekim 1995’te jandarma 
ekibi tarafından gözaltına alındıktan sonra bir 
daha kendilerinden haber alınamayan Süley-
man Seyhan, Abdurrahman Coşkun, Hikmet 
Kaya, Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, 
Nedim Akyön, Seyhan Doğan ve Davut Altın-
kaynak adlı 3’ü çocuk 7 köylüyle ilgili devam 
eden soruşturmada dönemin Dargeçit İlçe Jan-
darma Komutanı olan Bodrum’un Gümüşlük 
Beldesi’nin Belediye Başkanı Mehmet Tire ile 
dönemin Mardin Jandarma Komando Komuta-
nı olan Sivas’ın Çepni Beldesi’nin Belediye Baş-
kanı Hurşit İmren’in de aralarında bulunduğu 
6 kişinin “şüpheli” sıfatıyla yer aldığı 2 Nisan 
2013’te öğrenilmişti.

 Bağözü Köyü’nde 29 Ekim 1995 günü 2 öğretme-
nin öldürülmesi üzerine yaşları 13-57 arasında 
değişen 7 köylü gözaltına alındı. Bir daha haber 
alınamayan köylülerden Süleyman Seyhan’ın 
başı gövdesinden ayrılmış cesedi, gözaltına 
alındıktan 4 ay sonra bir kuyuda bulundu. 2012 
yılında söz konusu kuyunun çevresinde 3 insan 
kafatası, uyluk, çene, kaval ve omurilik kemik-
leriyle elbise parçaları bulununca dosya yeniden 
açıldı. Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler 
sonucu kemiklerden bazılarının Mehmet Emin 
Aslan’a ait olduğu belirlenmişti. 

 Kemiklerden bir kısmınn Mehmet Emin Aslan’a 
ait olduğunun netleşmesi üzerine 12 Haziran 
2013’te kemikler aileye teslim edildi.

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki Kimsesizler 
Mezarlığı’nda 26 Mart 2013’te yapılan kazıda 
bulunan kemiklerin 1995 yılında gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber 
alınamayan Menduh Demir ve Şehmuz Kaban’a 
ait olduğunun tespit edildiği 15 Haziran 2013’te 
bildirildi.
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 Savcılık tarafından gerçekleştirilen kazı sonucu 
çıkarılan ve 4 köylüye ait olduğu ileri sürülen 
bulguların incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

•  Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ndeki Kimsesizler 
Mezarlığı’nda 22 Şubat 2012’de yapılan kazıda 
bulunan kemiklerin Hirareş Köyü’nden (Özba-
şoğlu) 22 Haziran 1993’te gözaltına alındıktan 
sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 
Ahmet Güler’e ait olduğunun tespit edilmesinin 
ardından aileye teslim edilen Ahmet Güler’in 
cenazesi 28 Ekim 2013’te toprağa verildi. 

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 25 Ocak 2001’de 
Jandarma Komutanlığı’na çağrıldıktan sonra 
gözaltında kaybedilen dönemin HADEP Silopi 
İlçe Örgütü Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Örgütü 
yöneticisi Ebubekir Deniz’e ait olduğu iddiasıyla 
Mardin’in Dargeçit İlçesi’ndeki mezarlıkta 18 
Aralık 2013’te yapılmasına karar verilen kazı 
çalışması kötü hava koşulları nedeniyle ertelen-
di.

 Dargeçit Belediye Mezarlığı sorumlusu Hacı 
Akar’ın, Serdar Tanış’ın bir gece yarısı özel 
harekât polisleri ve askerler tarafından getirile-
rek mezarlıkta defnedildiğini anlatması üzerine 
kazı kararı alınmıştı.

alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber 
alınamayan Menduh Demir’e ait olduğunun 
tespit edilmesinin ardından aileye teslim edilen 
Menduh Demir’in cenazesi 12 Eylül 2013’te 
toprağa verildi.

•  Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Bana (Or-
maniçi) Köyü’nden 4 Haziran 1994’te “PKK’ye 
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla gözaltı-
na alındıktan sonra bir daha kendilerinden ha-
ber alınamayan Mehmet Özkan (60), Mehmet 
Kaya (56), Şerif Ekin (20) ve Abdulselam Demir 
(26) adlı 4 köylü ile kimlikleri belirlenemeyen 
ve PKK militanı oldukları iddia edilen 3 kişinin 
akıbetine ilişkin 23 Ekim 2013’te ailelerin yap-
tığı başvuruyu değerlendiren Cizre Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından köy mezarlığının yakı-
nında toplu mezar olduğu belirtilen bölgede 
kazı çalışması yapıldı.

 Gerçekleştirilen kazı çalışması sonunda toplu 
mezarda battaniyelere sarılmış halde 4 kişiye 
ait ceset bulundu. Cesetlerden birinin gözaltına 
alındığı gün üstünde olan giysilerinden tanınan 
Mehmet Özkan’a ait olduğu ve giysilerin arasın-
dan 16 mermi çekirdeği çıkarıldığı, diğerinin 
ise Mehmet Kaya’ya ait olduğu ve 18 mermi 
çekirdeği çıkarıldığı belirtildi.

5. İŞKENCE OLAYLARI10

10Sayısal veriler için bilançoya bakınız.

Mazlum Çelik

Ankara’da bir kafede otururken yanına gelen iki 
polis memurunun kendisini öldürmekle ve tecavüz 
etmekle tehdit ettiğini savunan Mazlum Çelik adlı 
kişi 16 Ocak 2013’te İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Ankara Şubesi’ne başvurarak hukuki yardım tale-
binde bulundu.

A.K.

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde 28 Ocak 2013’te 
Vakıf İlköğretim Okulu öğrencisi A.K.’nin (14) 
Teknoloji Tasarım Öğretmeni A.A’nın kendisinden 
istediği malzemeleri derse götürmediği gerekçesiy-
le A.A. tarafından darp edilmesi sonucu A.K.’nin 
sağ testisini kaybettiği öğrenildi.

9 Avukat

Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici ve üyelerine 
yönelik yapılan operasyonda tutuklanan avukatları 
29 Ocak 2013’te ziyaret eden CHP heyetiyle görü-
şen avukatlar Naciye Demir, Nazan Betül Kozaa-
ğaçlı, Ebru Timtik, Şükriye Erden ve Barkın Timtik 
ile Kandıra F Tipi’nde kalan Güçlü Sevimli, Taylan 
Tanay, Günay Dağ, Selçuk Kozağaçlı’nın, gözaltın-
da kötü muamele gördüklerini, zorla kendilerinden 
tükürük ve kan örneği alındığını açıkladıkları 1 
Şubat 2013’te öğrenildi.

Felek Poyraz

6 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde 
bulunan Zeynep Erden ve Aynur Enpili’yi ziyaret 
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kafeden yevmiyesini alamadığı için trene parasız 
binmek isteyen Ö.G.’nin (17) istasyonda görevli 
özel güvenlik görevlileri tarafından bir odaya 
kapatılarak copla darp edildiği, yüzüne biber gazı 
sıkıldığı 13 Şubat 2013’te öğrenildi. Aldığı darbeler 
nedeniyle parmağı kırılan Ö.G. hastaneden aldığı 
raporla suç duyurusunda bulundu.

4 Kişi

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 16 Şubat 2013’te, gü-
venlik kameralarının kaydettiği görüntüler sonucu 
sivil polis ekibinin bir aracı durdurarak aracın 
içinde bulunan biri bebek 4 kişilik aileyi darp ettiği 
ortaya çıktı.

Hasan Akbaş

Ankara’da 14 Şubat 2013’te, Evrensel Gazetesi’nin 
muhabiri Hasan Akbaş, akşam saatlerinde Kızılay-
Sıhhıye arasında yürürken önünü kesen 5-6 kişilik 
bir grup tarafından kendisine küfür edilerek tehdit 
edildi.

Özbek Acar

Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde 16 Şubat 2013’te, 
kendisinden kimliğini göstermesini isteyen sivil 
iki polis memurunun kimliklerini görmek isteyen 
Çoruh (Artvin) Üniversitesi öğretim görevlisi 
Özbek Acar’ın darp edilerek polis aracına bindiril-
diği, aracın içinde darp edildiği, götürüldüğü polis 
merkezinde de hakkında “polis memuruna göre-
vini yaptırmamak için direndiği” iddiasıyla işlem 
yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan ve sol el yüzük parmağının 
tarak kemiğinin kırılması nedeniyle ameliyat olan 
Özbek Acar, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuru-
sunda bulundu. 

Vedat Aydın

Ağrı’da günlük yayımlanan Özgür Gündem 
Gazetesi’nin ve Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtı-
mını yapan Vedat Aydın’ın kendini durduran polis 
ekibi tarafından gazete dağıtımcılığı yapmaması 
yönünde tehdit edildiği 21 Şubat 2013’te öğrenildi.

4 Kişi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 23 Şubat 2013’te 
Ereğli Belediyespor ile Erdemirspor arasında oyna-
nan futbol maçının ardından Ereğli Belediyespor 

eden Felek Poyraz, ziyaret sonrası bindiği şehir içi 
minibüs durdurularak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla 
sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Karşı-
yaka Polis Karakolu’na götürüllen Felek Poyraz, 
elbiseleri çıkarılarak üzerinin arandığını bir şey 
çıkmayınca da serbest bırakıldığını açıkladı.

Turan Tuncer

Batman’da kardeşiyle birlikte işten eve dönerken 
kullandığı motosikleti durdurarak trafik cezası 
yazan polis ekiplerinin “küfür ettiği” iddiasıyla 
kendini ve kardeşini polis aracının içinde darp etti-
ğini ileri süren Turan Tuncer, olayda sağ el parma-
ğının kırılması nedeniyle hastaneden aldığı raporla 
birlikte 7 Şubat 2013’te savcılığa suç duyurusunda 
bulundu.

Sevcan Atak

8 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde 
bulunan Sevcan Atak’ı ziyaret eden Çiçek Orhan, 
ziyaret sonrası bindiği şehir içi minibüs durdurula-
rak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla sivil polis ekibi ta-
rafından gözaltına alındı. Aliağa Polis Karakolu’na 
götürüllen Çiçek Orhan, elbiseleri çıkarılarak 
üzerinin arandığını bir şey çıkmayınca da serbest 
bırakıldığını açıkladı. 

Münevver Akyol

11 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde 
bulunan Elmas Alpagut’u ziyaret eden Münevver 
Akyol, ziyaret sonrası bindiği şehir içi minibüs dur-
durularak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla sivil polis 
ekibi tarafından gözaltına alındı. Gümüşpala Polis 
Karakolu’na götürülen Münevver Akyol, elbiseleri 
çıkarılarak üzerinin arandığını bir şey çıkmayınca 
da serbest bırakıldığını açıkladı. 

2 Kişi

Sivas’ta bir iş merkezinde esnaflık yapan Kubilay 
Karakollukçu (28) ve Gökhan Yelok (26), arala-
rında çıkan tartışmaya müdahale için gelen polis 
ekibinin kendilerini copla dövdüğünü öne sürerek 
hastaneden aldıkları raporla ve iş merkezinin gü-
venlik kamerasına yansıyan görüntülerde birlikte 
13 Şubat 2013’te savcılığa suç duyurusunda bulun-
du.

Ö.G.

İstanbul’da Yenikapı Tren İstasyonu’ndan çalıştığı 



Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

84 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kişi Güvenliği

üniformalı kişilerce soyulduktan sonra dövüldü-
ğü, Mücahit Bingöl’ün aldığı darbeler nedeniyle 
bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığı ileri 
sürüldü.

X.X.

Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde kurulan 
duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından görülen “Ergenekon Davası”nın 11 
Mart 2013’te yapılan 277. duruşmasında görüntü 
aldığı iddiasıyla bir stajer avukatın dışarı çıkarılma-
sına engel olmak isteyen sanık avukatları duruşma 
salonunda bulunan jandarma ekibince darp edildi.

Mehmet Göler

Diyarbakır’da 5 Mart 2013’te arabasını bıraktığı oto 
yıkamacıya gelen polis ekipleri tarafından gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınan Mehmet Göler (41), 
gözaltına alınırken ve götürüldüğü karakolda darp 
edildiğini, aldığı darbeler nedeniyle çenesinin 3 
yerden kırıldığını savunarak 12 Mart 2013’te huku-
ki yardım talebinde bulunmak üzere İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu.

Cihan Algan

İstanbul’da 15 Mart 2013’te açıklama yapan Barış 
ve Demokrasi Partisi (BDP) Fatih İlçe Örgütü 
yöneticisi Cihan Algan, telefonla aranarak çağrıl-
dığı için 11 Mart 2013’te gittiği Şehremini Polis 
Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafından 
sorgulandığını, 13 Mart 2013’te ise yeniden çağrıl-
dığı karakola gitmemesi üzerine telefon eden polis 
memurunun “gerekeni yapacağız” dediği bilgisini 
verdi.

R.K.

Diyarbakır’da 17 Mart 2013’te “polis ekibine ha-
karet ettiği” iddiasıyla oyun oynadığı sırada polis 
memurları tarafından akrep tipi zırhlı araca alınan 
R.K.’nin aracın içinde darp edildiği, aldığı darbeler 
nedeniyle R.K.’nin kulağında duyma sorunu oldu-
ğu öğrenildi.

Polis memurları hakkında savcılığa suç duyuru-
sunda bulunan R.K.’nin ailesi İnsan Hakları Derne-
ği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nden de hukuki yardım 
talebinde bulundu.

2 Kişi

21 Mart 2013’te Trabzon’dan aracıyla Rize’ye ge-

oyuncuları ile tribündeki rakip takım taraftarları 
arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 
olay müdahale eden polis memurlarından birinin 
oyuncuların yüzlerine biber gazı sıkması nedeniyle 
4 oyuncu biber gazından etkilenerek fenalaştı.

6 Kişi

Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Karanfil 
Sokak’ta 2 Mart 2013’te santur çalan Bünyamin 
Adıyaman, Çankaya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekip-
leri tarafından darp edildi.

3 Mart 2013’te olayı protesto etmek için Karanfil 
Sokak’ta toplanan Tiyatroj oyuncusu 5 kişi de yine 
zabıta ekipleri tarafından coplarla darp edildi.

Cemil Işık

Van’da 3 Mart 2013’te düzenlenen 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü mitinginin ardından bir polis me-
murunun tartıştığı Cemil Işık’ın yüzüne plastik 
mermi atan silah kullanması nedeniyle yaralanan 
Cemil Işık hastaneye kaldırıldı.

23 Kişi

Hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla 4 
Mart 2013’te İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki Cağa-
loğlu Semti’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar 
İl Müdürlüğü’nü işgal eden Üniversiteli Kadın 
Kolektifi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 23 
kadını darp ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kadınların götürüldüğü Sirkeci 
Polis Karakolu’nda kadınların darp edildiği, yerde 
sürüklenerek kafalarının duvara vurulduğu tele-
fonla çekilen görüntüler sonucu ortaya çıktı.

M.K.

Kars’ta bir tiyatro oyununda canlandırdığı gözal-
tında yakınını kaybetmiş bir kadın rolü nedeniyle 
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 26 
Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne ifade 
vermeye giden Kafkas Üniversitesi öğrencisi M.K., 
kamera olan bir odada elbiselerini tamamen çıkar-
maya zorlanarak cinsel tacize ve saldırıya uğradığı-
nı savunarak 6 Mart 2013’te ilgili polis memurları 
hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mücahit Bingöl

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 10 Mart 2013’te 
Mücahit Bingöl’ün (24), paralı bir tuvalette polis 
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Selahattin Aysu

İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 23 Mart 2013’te, 
polis ekiplerinin bir çocuğu darp ettiği, olayı gören 
ve itiraz eden Selahattin Aysu’nun darp edilerek 
gözaltına alındığı ortaya çıkan kamera görüntüleri 
sonucu öğrenildi.

M.Ö.

Uşak’ta 25 Mart 2013’te, Hasibe Hasar Gürbüz İl-
köğretim Okulu öğrencisi M.Ö.’nün (11) “Newroz 
kutlamasına katıldığı” gerekçesiyle öğretmeni R.S. 
tarafından dövüldüğünü ileri süren M.Ö.’nün ailesi 
Milli Eğitim Bakanlığı’na konuyla ilgili dilekçe 
verdi.

E.M.

İstanbul’un Silivri İlçesi’nde Hasan Özvarnalı İl-
köğretim Okulu öğrencisi E.M.’nin (9) öğretmeni 
C.Ö.K. tarafından dövüldüğü, E.M.’nin vücudunda 
oluşan darba bağlı morluklar oluştuğu ve E.M.’ye 
“darp” raporu verildiği 1 Nisan 2013’te öğrenildi.

3 Kişi

Ankara Barosu 30 Mart 2013’te yaptığı suç duyu-
rusuyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği’nde gözaltında bulunan A.M.’ye, İ.G.’ye, 
H.K.’ye işkence yapıldığını ileri sürdü.

Ankara Barosu’nun dilekçesinde, “şüphelilerin çı-
rılçıplak soyulduğu, dövüldüğü, makatına cop so-
kulduğu ve tazyikli su tutulduğu” öne sürülerek 30 
Mart 2013 günü baroya Cinayet Büro Amirliği’nde 
şüphelilere işkence yapıldığına dair ihbar geldiği-
nin belirtilmesi üzerine Avukat Hikmet Balkan 
Tunalı ve Avukat Mustafa Kaymak’ın iddiaları araş-
tırmak için Emniyet Müdürlüğü’ne gittikleri fakat 
iki avukatın da müvekkilleri ile görüştürülmedik-
leri ve hatta Hikmet Balkan Tunalı’nın zorla dışarı 
çıkarıldığı ve dışarıda da darp edildiği, bu konuda 
Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi’nden yar-
dım talebinde bulundukları ifade edildi.

Yardım talebi üzerine Avukat Mustafa Kaymak’ın, 
Baro Genel Sekreteri Orhan Şimşek ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Erol Aras ile Cinayet Büro 
Amirliği’ne gittiği belirtilen dilekçede, Cinayet 
Büro Amirliği’nde görevli polis memurlarının, 
şüpheli A.M.’nin Avukat Mustafa Kaymak ile gö-
rüşmek istemediğini, bu nedenle görüştürmeye-

lirken kaza yapan Gökhan Köse (25) ve Umur 
Aslan Köse (35) kaldırıldıkları hastanede çıkan 
bir tartışma nedeniyle hastanede bulunan polis 
memurları tarafından darp edildiklerini savunarak 
25 Mart 2013’te hukuki yardım talebinde bulun-
mak amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize 
Temsilciliği’ne başvurdu.

Gökhan Köse yaşananları şöyle aktardı: “geçen 
hafta özel aracımla Trabzon istikametinden Rize’ye 
gidiyordum. Fener Mahallesi’nde (Rize) kaza yap-
tım. Oradan geçen bir araç beni hastaneye götürdü. 
Hastane polisi burada kayıt işlemlerimi yaptırdı. 
Ben de bu esnada dışarıya çıkarak sigara içmek 
istedim, hâlâ şoktaydım. Bu esnada görevli polis 
yanıma gelerek benim ısrarla içeri girmemi istedi. 
Ben de karşı çıktım. Daha sonra beni çekiştirmeye 
başladı. Ben yine karşı koydum, tartıştık ve polis 
memuru gitti.”

Bu sırada akrabalarının hastaneye geldiğini ak-
taran Gökhan Köse bir süre sonra bir grup polis 
memurunun gelerek kendilerine saldırdığını belir-
terek “bir anda biber gazı sıkarak yaralı şekilde yere 
yatırdılar. Annemin babamın gözlerinizin önünde 
ellerim kelepçeli bir şekilde beni yere yatırdılar. 
Üzerimde 3 tane polis vardı ellerim kelepçeliyken 
kafama vuruyorlardı. Oradan bizi alıp Cumhuriyet 
Polis Karakolu’na getirdiler. Amcam ile diğer akra-
bamı başka bir odaya koydular, beni başka odaya 
aldılar. Benimle hastanede tartışan görevli polis 
memuru içeriye girdi. Bir başka polis memuru ışığı 
ve kapıyı kapattı. Ellerim kelepçeli iken beni tekme 
tokat dövdüler. Kafamda ve vücudumdaki yaralar 
kazada olmadı, polis merkezinde oldu. Ellerim 
kelepçeli olduğu için kendimi koruyamadım” dedi.  

Güven Karakuş

İstanbul’un Ayazağa İlçesi’nde Evyap Endüstri Mes-
lek Lisesi’nde 6 Eylül 2008’de taşıdığı camla birlikte 
kaza yaparak yaşamını yitiren Güven Karakuş’un 
(17) ölümüyle ilgili olarak çalıştığı işyerinin sahibi 
hakkında açılan davanın Çağlayan Adliyesi’nde gö-
rülen karar duruşmasında verilen karara tepki gös-
teren Güven Karakuş’un annesinin, babasının ve 
iki kardeşinin polis memurları tarafından gözaltına 
alınarak adliye içinde götürüldükleri polis karako-
lunda darp edildikleri 25 Mart 2013’te öğrenildi.
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dolu Teknil Meslek Lisesi’nde iki öğrenci arasında 
çıkan kavgaya okulun bahçesinde bulunan polis 
ekibinin müdahale ettiği ve öğrencilerin ellerini 
kelepçeleyerek darp ettiği öğrenildi. Öğrencilerin 
darp edilmesini cep telefonu kamerasıyla kaydet-
mek isteyen Mesut Eşen’in de polis ekibi tarafından 
coplanarak darp edildiği, bir polis memurunun 
başına postalla vurduğu Mesut Eşen’in gözaltına 
alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
ve bu sırada olay yerine gelen özel harekât ekibinin 
de okulun bahçesinde bulunan çok sayıda insanı 
darp ettiği ortaya çıktı.

32 Kişi

Eskişehir’de 5 Nisan 2013’te, Anadolu 
Üniversitesi’nde bildiri dağıtan bir grupla karşıt 
görüşlü bir grup arasında çıkan kavganın ardından 
polis ekiplerinin bildiri dağıtan gruba müdahale 
etmesi sonucu 32 öğrenci darp edilerek gözaltına 
alındı.

Ersin Özcan

İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 6 Nisan 2013’te 
motosikletiyle evine giderken polis ekibi tarafın-
dan durdurularak gözaltına alınan ve Gültepe Polis 
Karakolu’na götürülen Ersin Özcan, karakolda ken-
disine çalınmış bazı elektronik aletleri kendisinin 
çaldığını kabul etmesi yönünde baskı yapıldığını, 
suçlamayı reddetmesi nedeniyle de darp edildiğini 
savundu.

Yüzüne aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden 
ve hastane kaldırılan Ersin Özcan, yapılan mua-
yene sonunda burnunda ve çenesinde kırık tespit 
edildiğini dilinde de darbeye bağlı olarak 2 cm’lik 
kesik olduğu belirlendiğini ifade etti.

K.A.

Adana’da 29 Mart 2013’te, Atatürk Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi öğrencisi K.A.’nın (17) ders arası 
bitmesine rağmen sınıfına geç girdiği gerekçesiyle 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.D.K. 
tarafından darp edildiği 8 Nisan 2013’te öğrenildi.

5 Çocuk

Antalya’da 8 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı öncesinde 
Karatay Anadolu Lisesi’nin önünde bildiri dağır-
ken gözaltına alınan Liseli Öğrenci Birliği üyesi 5 
öğrenci, gözaltına alınırken coplanarak darp edil-

ceklerini söylediği anlatıldı. Dilekçede, Erol Aras 
ile görüştürülmesine izin verilen şüpheli A.M.’nin, 
“bana işkence yapıldı. Sürekli dövüldüm ve kötü 
muamele gördüm. İşkence yapan kişileri teşhis 
edebilirim” dediği iddia edildi. Dilekçeye göre, 
bu sırada ağlayan A.M., şunları öne sürdü: “Kısa 
boylu, tıknaz, seyrek saçlı, bıyıklı bir görevli beni 
çırılçıplak soydu. ‘Sen delikanlıymışsın. Başkasının 
suçunu üstüne alıyormuşsun, şimdi seni ben bir s.. 
de delikanlılığını elinden alayım’ diyerek işkence 
yaptı. Bu nedenle avukatım ile görüşmek istemedi-
ğimi söylemek zorunda kaldım. İşkencenin devam 
edeceğinden korktum. Bu nedenle barodan avukat 
çağrılmasına karşı çıkmadım. İfademin yüzde 70’i 
kendi beyanım değil. Korktuğum için bu imzala-
mak zorunda kaldım.” Dilekçeye göre, aynı şekilde 
Avukat Hikmet Balkan Tunalı da şüpheli müvek-
killeri İ.G. ve H.K. ile görüştü. Dilekçede iki kişinin 
ise avukatlarına “işkence gördüm. Makatıma cop 
sokuldu. Darp edildim. Soğuk tazyikli su tutuldu” 
dedikleri belirtildi.

3 Kişi

Iğdır’da 31 Mart 2013’te adli bir mesele nedeniyle 
polis ekibi gözetiminde karakola giden öğretmen-
ler Mehmet Gül, Şahin Kum ve Erkan Çiğdem’in 
polis aracının içinde elleri kelepçeli halde darp 
edildikleri 3 öğretmenin yaptıkları basın açıklama-
sı sonucu 3 Nisan 2013’te öğrenildi.

Mehmet Gül olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: 
“Erkan Çiğdem’i ablasının evinden almaya gittik. 
Ablası, apartman yöneticisinden şikâyetçi olduğu 
için polis çağırmış. Bu sırada polislerle aralarında 
bir tartışma çıktı. Biz de ayırmaya çalıştık. Bunun 
üzerine polisler bizi karakola davet etti. Otomobile 
bindik ve karakola giderken 4-5 ekip otosu çevre-
mizi sardı. Telsizden ‘şahıslar kaçıyor, yakalayın’ 
anonsu ile irkildik. Topçular Mahallesi’nde önü-
müz kesildi, üst araması yapacaklarını bildirdi ve 
kimliklerimizi istediler. Ne olduğunu sorduk, silah 
çekerek karşı bir müdahalede bulundular. ‘Biz öğ-
retmeniz. Arama emriniz var mı?’ dedik. Biber gazı 
sıktı, tekme ve tokat attılar. Hırsını alamayanlar 
kollarımızı ısırdı. Ağır hakarete uğradık. Ellerimiz 
kelepçeli olarak polis otosunda minibüsün koltuk 
boşluğuna yatırarak şiddet uyguladılar.”

Mesut Eşen

Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 3 Nisan 2013’te, Ana-
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mir korkuluklarına kelepçeleyerek bir saat boyunca 
2 kadını kelepçeli halde bekletti.

X.X.

Gaziantep’te 28 Nisan 2013’te Gaziantepspor ile 
Galatasaray futbol takımları arasında oynanan 
maçın öncesinde stada girmek isteyen fakat bilet-
lerinin sahte olduğu gerekçesiyle stada girişlerine 
izin verilmeyen Galatasaraylı taraftarlarla güvenlik 
güçleri arasında tartışma çıkmış, güvenlik güçleri 
taraftarlara biber gazıyla müdahale etmişti. Bu sı-
rada bir özel güvenlik görevlisinde bulunan biber 
gazı tüpünün patlaması ve gazın rüzgârla birlikte 
çevreye yayılması üzerine gazdan etkilenen taraf-
tarlar ambulanslarla hastanelere götürülmüştü. 
Olayın ardından 29 Nisan 2013’te açıklama yapan 
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı orantısız biber 
gazı kullanımı nedeniyle soruşturma başlatıldığını 
duyurdu.

2 Kişi

İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 28 Nisan 2013’te, 
Maçka Parkı’nda bir bankta oturup sigara içen 
gazeteci Mustafa Erdem Kahveci ile avukat Burcu 
Özaydın’a “sigara içmek yasak” diyen polis ekibi 
açık havada böyle bir yasak olmadığını söyleyen iki 
kişiyi ters şekilde kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Ömer Akın

İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencisi Ömer Akın’a 
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kendisiyle 
görüşen polis memurlarının ajanlık teklifinde bu-
lundukları 1 Mayıs 2013’te öğrenildi.

Nadir Çınar

İstanbul’da 4 Mayıs 2013’te Terörle Mücadele Şubesi 
tarafından yoldan gözaltına alınan Nadir Çınar’ın 
gözaltında aldığı darbeler nedeniyle çenesinin ya-
rıldığı, vücudunda morluklar oluştuğu öğrenildi.

72 Kişi

İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen İşçi 
Bayramı eylemlerinin sonunda gözaltına alınan ve 
3 Mayıs 2013’te tamamı serbest bırakılan 72 kişinin 
gözaltında darp edildikleri ileri sürüldü.

22 Kişi

U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası Kütahya eleme-
leri kapsamında Kütahya’da 6 Mayıs 2013’te İkitel-

diklerini,  yüzlerine biber gazı sıkıldığını, hastane-
de ise doktorun muayene etmeden “darp ve cebir 
izine rastlanmamıştır raporu” verdiğini ifade etti.

Nazlıcan Aygün

Ankara’da Cem Aygün’ün polis memuru Fatih 
Yılmaz tarafından “dur” ihtarına uymadığı gerek-
çesiyle öldürülmesiyle ilgili Fatih Yılmaz hakkında 
açılan davanın 17 Nisan 2013’te görülen duruşma-
sına katılmak isteyen Cem Aygün’ün kardeşlerinin 
adliye binasına alınmadığı Nazlıcan Aygün’ün ise 
adliye binasına girmek için ısrar etmesi üzerine 
gözaltına alınarak Adliye Karakolu’na götürüldüğü 
ve burada darp edildiği öğrenildi.

D.S.

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 17 Nisan 2013’te, 
İnönü Ortaokulu öğrencisi D.S.’nin (13) arkadaşla-
rına güldüğü gerekçesiyle Beden Eğitimi öğretmeni 
H.B. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Aldığı 
darbeler nedeniyle baygınlık geçirerek hastane-
ye kaldırılan D.S.’nin ailesi öğrenmen hakkında 
şikâyetçi oldu.

S.T.

Rize’de 18 Nisan 2013’te Atatürk Caddesi’nde mey-
dana gelen bir trafik kazasının ardından çarpışan 
araçların sürücüleri arasında çıkan tartışmaya mü-
dahale eden polis ekibi, araç sürücülerinden S.T.’yi 
yüzüne biber gazı sıkarak ve copla darp ederek 
gözaltına aldı.

Emrah Gönültaş

İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 21 Nisan 2013’te 
“adli suç işlediği” gerekçesiyle gözaltına alınarak Fa-
tih Polis Karakolu’na götürülen Emrah Gönültaş’ın 
(26) gözaltında darp edildiği ileri sürüldü.

A.T.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te, bir eyle-
me müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombasının kapsülünün isabet ettiği A.T.’nin (14) 
sağ gözünün görme yetisini yitirdiği ileri sürüldü.

Hamiyet Ağaoğlu

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 27 Nisan 2013’te aile 
kavgasına müdahale eden üç polis memuru, zihin-
sel engelli Hamiyet Ağaoğlu (40) ve kardeşi Hatice 
Özer’i darp ettikten sonra apartman bahçesinin de-
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X.X.

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 
kişinin ölümüne neden olan çifte patlamanın ar-
dından 25 Mayıs 2013’te Reyhanlı’yı ziyaret eden 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden bir 
kişi, korumalar tarafından darp edildi.

Utku Torun

Giresun’da 25 Mayıs 2013’te Yeşilgiresun Belediyes-
por ile Trabzonspor Basketbol arasında oynanan 
basketbol maçında çıkan olaylara müdahale eden 
polis ekiplerinin copla darp ettiği Onur Utku 
Torun’un (14) sağ ayağı kırıldı. Ameliyata alınan 
Onur Utku Torun’un ayağına platin takıldığı öğre-
nildi.

Mütha Çetin

İstanbul’un Şişli İlçesi’nde 28 Mayıs 2013’te trafik 
polis memuru tarafından ticari taksiden darp edi-
lerek indirilmeye çalışılan bir kadını görüntülemek 
istediği sırada polis memurları tarafından engel-
lenmeye çalışılan Dicle Haber Ajansı muhabiri 
Mütha Çetin darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı 
işlemini yapan polis memurunun kendisini darp 
ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mütha Çetin, ifa-
desi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

G.Ç., Y.A.Ç.

Adana’da 29 Mayıs 2013’te, özel bir kreşte gündüz-
leri kalan G.Ç. (3) ve Y.A.Ç. (3) adlı ikiz kardeşlerin 
yemek yerken görevli öğretmen tarafından darp 
edildikleri çocukların annesinin kamera görüntü-
lerine denk gelmesi sonucu ortaya çıktı.

Abdullah Tarhan

Seyyar satıcılık yapan Abdullah Tarhan, özel aracı 
ile Eğil İlçesi’nden 4 Haziran 2013’te Diyarbakır’a 
giderken kendisini durduran sivil polis ekibi 
tarafından darp edilerek gözaltına alındığını, gö-
türüldüğü Eğil Emniyet Müdürlüğü’nde de darp 
edildiğini savunarak Dicle Cumhuriyet Savcılığı’na 
suç duyurusunda bulundu.

Hakan Yaman

İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde 3 Haziran 2013’te, 
iş çıkışı sonrasında evinde giderken 5 kişilik polis 
ekibi tarafından önü kesilen Hakan Yaman’ın (37) 
Gezi Pakı eylemcisi olduğu gerekçesiyle 5 polis ta-
rafından dövüldüğü, bayılan Hakan Yaman’ın çev-

lispor ile Bursa Yolspor arasındaki karşılaşmada 
İkitellispor futbolcusu çocuklarla maçın hakemi 
arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine saha-
ya giren çevik kuvvet polis ekipleri çocuk futbol-
culara biber gazıyla müdahale etti. Kullanılan biber 
gazından etkilenen çocuklar hastaneye kaldırıldı.

X.X.

Beşiktaş Futbol Takımı’nın İstanbul’un Dolma-
bahçe Semti’nde bulunan İnönü Stadı’nda 11 
Mayıs 2013’te oynadığı son maç için stad önünde 
toplanan taraftar gruplarının arasından geçemeyen 
motosikletli polis ekipleri havaya ateş açtıktan son-
ra taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. 
Kullanılan aşırı biber gazı nedeniyle pek çok kişi 
yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Y.Y.

Malatya’da 16 Mayıs 2013’te, sevk edildiği Elazığ 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürül-
mek istenen Y.Y. adlı kişi direnince olay yerine 
çağrılan polis ekipleri Y.Y.’nin kaldığı evin camını 
kırıp eve gaz bombası atarak gazdan etkilenen 
Y.Y.’yi etkisiz hale getirdi. 

2 Kişi

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 
kişinin ölümüne neden olan çifte patlamaya ilişkin 
Redhack adlı hacker grubunun 22 Mayıs 2013’te 
yayınladığı istihbarat belgelerini söz konusu 
gruba sızdırdığı iddia edilen Amasya Jandarma 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
iki askerin gözaltına alındıkları ve gözaltında iş-
kence ve kötü muamele gördükleri iddia edildi.

X.X.

İstanbul’da 23 Mayıs 2013’te, İstiklal Caddesi’nde 
Kürtçe şarkılar söyleyen Koma Se Bira adlı müzik 
grubunun sivil polis ekibince engellenmesine tepki 
gösteren bir kişi aynı polis ekibi tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı.

Dara Aydın

Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) 21 Mayıs 
2013’te karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan 
kavganın ardından 22 Mayıs 2013’te polis ekipleri 
tarafından gözaltına alınan Dara Aydın, Murat 
Dallı ve Serhat Emen adlı öğrencilerin gözaltında 
işkence ve kötü muamele gördükleri ortaya çıktı.
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kimliklerini göstermemeleri nedeniyle tartıştığı 
için darp edilerek gözaltına alınan ve Çarşı Polis 
Karakolu’na götürülen Recep Demir, gözaltında 
darp edildiğini ve hastanede yapılan muayenede 
“darp izine rastlanmamıştır” raporu verildiğini sa-
vunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır 
Şubesi’nden hukuki yardım talebinde bulundu.

Murat Yentürk

Bursa’da 22 Haziran 2013’te, Federe Kürdistan 
Bölgesi’ne ait formalar sattığı için Terörle Mücade-
le Şubesi’ne bağlı polis ekibi tarafından gözaltına 
alınan Murat Yentürk darp edildiğini ve kendisine 
ajanlık teklifinde bulunulduğunu savundu.

Mehmet Polat

İzmir’de Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerek-
çesiyle 24 Haziran 2013’te gözaltına alınanlardan 
Süleyman Göksel Yerdut gördüğü işkence nedeniy-
le kolunun kırıldığı, Mehmet Polat’ın ise parmağı-
nın çıktığı ifade edildi.

X.X.

Ankara’da 2 Temmuz 2013’te Takvim Gazetesi 
önünde, gazetenin kadına yönelik erkek şiddetiyle 
ilgili bir haberde kullandığı başlığı protesto eden 
kadınları cep telefonuyla görüntüleyen bir kadın 
protestocuya sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan po-
lis, görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Polisin 
uyguladığı şiddet hala kayıtta olan cep telefonuyla 
görüntülendi. 

5 Çocuk

Van’da 6 Temmuz 2013’te Devlet Tiyatrosu bahçe-
sinde 5 çocuğun polisler tarafından darp edilerek 
gözaltına alındığı ifade edildi.

Semih Demir

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’nde 13 Temmuz 2013’te, sivil polis eki-
bince gözaltına alınarak kaçırılan Semih Demir 
(18) tutulduğu aracın içinde, götürüldüğü orman-
lık alanda ve karakolda dövüldüğünü, kendisine 
gösterilen fotoğraflardaki kişileri tanıyıp tanımadı-
ğının sorulduğunu açıkladı.

Abdulhekim Özen

Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Kêxîs Köyü’nde 
çobanlık yapan Abdulhekim Özel’in (22) köyün 

redekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığı, beyin 
ameliyatı olmak zorunda kalan Hakan Yaman’ın sol 
gözünün görme yetisini yitirdiği ortaya çıktı.

M.A.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde, polis tarafından 
takip edildiğini, ajanlık dayatmasına maruz kaldı-
ğını ve telefonla tehdit edildiğini belirterek Yük-
sekova Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunan M.A. (18), 6 Haziran 2013’te evine gider-
ken, sivil araçta bulunan maskeli 4 kişi tarafından 
kaçırıldı. M.A., kaçıran kişilerin 4 saat boyunca 
kendisini döverek vücudunda sigara söndürdükle-
rini savundu.

Hıdır Mirzayi

7 Haziran 2013’te İran’dan Van’ın Çaldıran İlçesi’ne 
bağlı Sarıçimen Köyü’ne geçmek isteyen Hıdır 
Mirzayi’nin, Yavuz Selim Piyade Karakolu askerleri 
ile bir uzman çavuş tarafından “haraç vermediği” 
gerekçesiyle darp edildiği öğrenildi. Ağır yaralı hal-
de köylüler tarafından Çaldıran Devlet hastanesine 
kaldırılan Hıdır Mirzayi, hayati tehlikesinin bulun-
ması nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

2 Kişi

İstanbul’un Bakırköy İlçesi’ne bağlı Yeşilköy 
Semti’nde 21 Mayıs 2013’te, 4 kişilik polis ekibiyle 
tartışan 2 kişinin polis memurları tarafından dö-
vüldüğü ve alkollü oldukları havasını oluşturmak 
için başlarından aşağı içki döküldüğü 12 Haziran 
2013’te öğrenildi.

2 Kişi

Ankara’da 10 Haziran 2013’te, eylemlerin olduğu 
bölgede kâğıt toplayan atık kağıt işçileri Muham-
met Canseval ve Selim Kılıç’ın da çevik kuvvet 
ekipleri tarafından dövüldükleri ortaya çıktı.

Canser Elgörmüş

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde yaşayan Canser 
Elgörmüş, 18 Haziran 2013’te bir polis ekibi tara-
fından evine gitmediği gerekçesiyle dövüldüğünü 
savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarba-
kır Şubesi’ne başvurdu.

Recep Demir

Diyarbakır’da 20 Haziran 2013’te yolda yürürken 
kendisine kimliğini soran sivil polis ekibinin 
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darp edildi, sağ gözünün yüzde on hasarlı olduğu-
nu söylemesine rağmen gözüne biber gazı sıkıldı.

X.X.

Diyarbakır’da 19 Ağustos 2013’te, Ekinciler Cadde-
si üzerinde yer alan Emniyet Müdürlüğü Pasaport, 
Trafik, Ruhsat, Yabancılar Şubesi önünde zihinsel 
engelli olduğu belirtilen bir kişi polis memurları 
tarafından “polis aracının camını kırdığı” gerekçe-
siyle darp edilerek gözaltına alındı.

3 Kişi

Kahramanmaraş’ta 29 Ağustos 2013’te, Burak 
Hançerkıran’ın (23), kardeşi ve amcası ile birlikte 
kendisine yumruk atan kimliği belirsiz sürücüyü 
şikâyet etmek için gittiği Şehit Murat Örümcek 
Polis Karakolu’nda, başvurusunu kabul etmeyen 
polis memurlarıyla tartışmasının ardından polis 
memurlarında karakolun bahçesinde dövüldüğü 
öğrenildi.

E.M.

Adana’da 28 Ağustos 2013’te, yolda yürürken ken-
disini yakalayarak bir apartmanın merdiven boş-
luğuna götüren sivil polis memurlarının darp ve 
tehdit ettiğini savunan Atılım Gazetesi okuru E.M. 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi’ne baş-
vurdu.

Naime Urul

Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde evinin bahçesinde yaralı 
ve hasta sokak hayvanlarına bakan Naime Urul 
(47) hakkındaki şikâyetler üzerine 15 Ağustos 
2013’te evine gelen polis ve zabıta ekibine Naime 
Urul’un direnmesi üzerine darp edildiği 6 Eylül 
2013’te öğrenildi.

2 Kişi

Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır 
Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı Onur-
sal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak 
istenen cami-cemevi-aşevi projesini protesto et-
mek amacıyla 9 Eylül 2013’te düzenlenen gösteriye 
saldıran çevik kuvvet polis ekipleri, gösterileri ve 
saldırıyı bir inşaattan takip eden Evrensel Gazetesi 
muhabiri Hasan Akbaş ile Hayat Gazetesi muhabiri 
Birkan Bulut’u inşattan atmakla tehdit ederek darp 
etti.

geçici köy korucular tarafından darp edildiği 14 
Temmuz 2013’te ortaya çıktı. Darp edilen Abdul-
hekim Özel’in Dursun Odabaşı Araştırma ve Eği-
tim Hastanesi’nde (Van) yoğun bakım ünitesinde 
tutulduğu öğrenildi.

Abdulmetin Kılıç

Diyarbakır’da 15 Temmuz 2013’te, özel bir hastane-
nin acil servisinde görevli Doktor Abdulmetin Kı-
lıç, muayene olmak için acil servise başvuran polis 
memurunun talep ettiği raporu, rapor endikasyo-
nunun bulunmadığı için veremeyeceğini belirtince 
polis memuru tarafından darp edildi.

2 Kişi

Diyarbakır’da 14 Temmuz 2013’te, akrabaları ara-
sında çıkan kavgayı önlemek amacıyla olay yerine 
giden Ömer Şenyit ve Ömer Tekin, polis ekibi tara-
fından yüzlerine biber gazı sıkılarak götürüldükleri 
10 Nisan Polis Karakolu’nda darp edildiklerini be-
lirterek 17 Temmuz 2013’te İnsan Hakları Derneği 
Diyarbakır Şubesi’nden hukuki yardım talebinde 
bulundu.

Sebahattin Taşçı

Rize’de park alanından çekilen otomobili nedeniyle 
polisle tartışan Sebahattin Taşçı’nın gözaltına alı-
narak götürüldüğü Cumhuriyet Polis Karakolu’nda 
darp edildiği 25 Temmuz 2013’te öğrenildi.

İ.P.

Tokat’ın Turhal İlçesi’nde dini eğitim verilen Kur’an 
kursuna giden astım hastası İ.P.’nin (12) adlı öğren-
ci 30 Temmuz 2013’te bir arkadaşıyla kavga ettiği 
gerekçesiyle imam tarafından sopayla dövüldüğü 
öğrenildi.

2 Kişi

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal 
Caddesi’nde 20 Ağustos 2013’te zabıta ekiplerinin 
el koymak istediği işporta tezgâhlarının sahipleriyle 
çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 2 seyyar satıcı 
zabıta ekipleri tarafından darp edilerek yaralandı.

Demet Akbulut

İstanbul’da 15 Ağustos 2013’te Suadiye Sahili’nde 
arkadaşıyla yürürken kendi aralarında yaptıkları 
sohbet sırasında hükümeti eleştiren Demet Akbu-
lut konuşmayı dinleyen bir polis ekibi tarafından 
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D.Ö.

Mersin’de 11 Eylül 2013’te evlerinin karşısında 
bulunan Siteler Polis Karakolu’nun önünde bir 
arkadaşıyla oyun oynayan D.Ö.’nün (8), bir polis 
memuru tarafından polis memurunun çocukların 
birbirlerine vurmalarını isteğini kabul etmeyince 
dövüldüğü ve karakolda çıplak halde bekletildiği 
18 Eylül 2013’te öğrenildi. Ailesi tarafından hasta-
neye kaldırılan D.Ö.’nün iç kanama riskinden ötürü 
hastanede tutulduğu ifade edildi.

Adil Kayım

İstanbul’da 20 Eylül 2013’te TAYAD çalışanı Adil 
Kayım’ı polis aracına bindiren polis memurlarının 
para karşılığında ajanlık teklifinde bulundukları 
ifade eden TAYAD 23 Eylül 2013’te konuyla ilgili 
açıklama yaparak ajanlık teklifini kınadı.

X.X.

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

Mehmet Ali Bingöl

Van’ın Ebex (Çaldıran) İlçesi’ne bağlı Soğuksu 
Köyü’nde yaşayan Mehmet Ali Bingöl (36) 17 Eylül 
2013’te sabaha karşı evinin önüne çıktığı sırada 
yanına hızla yaklaşan askerler tarafından darp edil-
diği savunarak suç duyurusunda bulundu.

Yasin Taşkın

Malatya’da 1 Ekim 2013’te ESP üyesi Yasin Taşkın’ı 
tehdit eden polislerin para karşılığında ajanlık tek-
lifinde bulundukları ifade eden ESP İl Başkanlığı 1 
Ekim 2013’te konuyla ilgili açıklama yaparak ajan-
lık teklifini kınadı.

İ.E.

Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde down sendromlu 
İ.E.’nin (29), gönderildiği özel rehabilitasyon 
merkezinin sahibinin öğretmen olan eşi Fatih K. 
tarafından dövülerek yerde sürüklendiği güvenlik 

Murat Hızlı

İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde rica ettiği 
arkadaşı motosikletinin park yerini değiştirmek 
isterken gelen polis ekibinin trafik cezası yazmak 
istemesine itiraz eden Murat Hızlı’nın polis ekibi 
tarafından önce dövüldüğü sonra ise gözaltına 
alındığı ve ifadesi alınarak para cezası kesilen 
Murat Hızlı’nın serbest bırakıldığı 7 Eylül 2013’te 
öğrenildi.

Mazlum Güzel

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 7 Eylül 2013’te 
Mazlum Güzel’i polis aracına bindiren polis me-
murlarının para karşılığında ajanlık teklifinde bu-
lundukları ifade eden Mazlum Güzel İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu.

2 Kişi

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 10 Eylül 2013’te, 
Ahmet Atakan için düzenlenen eyleme saldıran 
polis ekiplerinin gözaltına alarak Kadıköy İskele 
Polis Karakolu’na götürdüğü 13 kişiden 2 kadına 
çıplak arama uygulamasının dayatıldığı açıklandı.

Necmi Urmak

Şanlıurfa’da 12 Eylül 2013’te, 13 bin lira imar ceza-
sını ödemediği için aracı haczedilen Necmi Urmak 
(42), belediye önünde Belediye Başkanı Ahmet Eş-
ref Fakıbaba’nın aracının önünü kesmek isteyince 
özel güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek 
burnu kırıldı.

Mehmet Ali Karabulut

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 15 Eylül 2013’te 
düzenlenen festivale plastik mermi ve gaz bomba-
larıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı Kı-
zılbayrak Dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut, 
gözaltına alındığı sırada ters şekilde kelepçe takıl-
dığını ve gözaltı aracında darp edildiğini açıkladı. 

T.K.

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 15 Eylül 2013’te 
düzenlenen festivale plastik mermi ve gaz bom-
balarıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
T.K., kendisinin ve bir başka kadının İskele Polis 
Karakolu’nda zorla elbiselerinin çıkarılarak çıplak 
arama uygulamasının dayatıldığını açıkladı.
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esnada yanına yaklaşan sivil giyimli bir polisin 
kendisini tehdit ve sözlü taciz ettiğini savunarak 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne 
başvurdu.

E.B.

Adana’da 12 Ekim 2013’te bir lisede 9. sınıf öğren-
cilerine voleybol oynamayı öğreten Y.B. adlı öğret-
menin kendisiyle konuşma tarzına sinirlendiği E.B. 
adlı öğrenciyi okulun kameraların görmediği bir 
noktasına götürerek dövdüğü ileri sürüldü.

4 Çocuk

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı Sarımsaklı 
Beldesi’nde 11 Ekim 2013’te, Mecit Ataklı İl-
köğretim Okulu öğrencisi 4 çocuğun “andımız”ı 
okudukları gerekçesiyle öğretmen E.K. tarafından 
dövüldüğü iddia edildi.

A.T.

Denizli’ye kazandığı Pamukkale Üniversitesi’ne ka-
yıt yaptırmak için Van’ın Çaldıran İlçesi’nden gelen 
A.T., yanına gelen sivil giyimli polislerin “ajanlık” 
yapması yönünde kendisini tehdit ettikleri açıkladı.

Bayram Yıldız

Osmaniye T Tipi Cezaevi’nden 2013 yılının Mayıs 
ayında tahliye olan Bayram Yıldız’ın (19) hakkın-
da yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 21 Ekim 
2013’te Mersin’de gözaltına alınarak Terörle Müca-
dele Şubesi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Kardeşinin akıbetini öğrenmek isteyen Makbule 
Yıldız, kardeşinin darp edilmesi nedeniyle başının 
kanadığını gördüğünü ileri sürdü.

Onur Eren Yıldız

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 16 Ekim 2013’te “ye-
ğeniyle İstiklal Caddesi’nde “torpil” adlı patlayıcı 
maddeyi patlattığı” gerekçesiyle gözaltına alınan 
Onur Eren Yıldız, kendisini gözaltına alan Güven 
Timi tarafından işkence gördüğünü açıkladı.

Onur Eren Yldız gözaltında yüzüne biber gazı sı-
kıldığını, ellerinin kelepçelendiğini, yere yatırılarak 
boğazına ve dizlerine basıldığını ifade etti.

B.Y.

Adana’da 3 Kasım 2013’te Güney Kuşağı Bulvarı’nı 
trafiğe kapatarak eylem yapan gruba basınçlı su ve 

kameraları kayıtlarının ortaya çıkması sonucu 2 
Ekim 2013’te öğrenildi.

C.S.

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde Ali Çetinkaya Or-
taokulu öğrencisi olan konuşma engelli C.S. (13) 
adlı çocuğun arkadaşlarıyla şakalaşırken salonda 
bulunan pinpon masasını devirdiği gerekçesiyle 
müdür yardımcısı S.Ö. ve iki öğretmen tarafından 
dövüldüğü 4 Ekim 2013’te öğrenildi.

Hüseyin Yamaç

Tunceli’de 4 Ekim 2013’te BDP İl Örgütü ile beraber 
basın açıklaması yapan Hüseyin Yamaç, Nazımiye 
İlçesi’nde polislerin bildiklerini anlatması yönünde 
kendisini tehdik ettiklerini anlattı.

Murat Şahin

Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde 4 Ekim 2013’te 
açıklama yapan BDP Gençlik Meclisi üyesi Murat 
Şahin iki kişinin kendisini Fırat Nehri kıyısına 
götürerek “ajanlık yapması” yönünde tehdit ettiğini 
ve işbirliği yapmaması halinde iki kişinin kendisine 
“kurşun seker gelir seni bulur” dediğini anlattı.

31 Kişi

İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin 7 Ekim 2013’te Maltepe İlçesi’nin Gül-
suyu Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi 
Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar sonucu 
gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Par-
tizan Dergisi veya Halk Cephesi üyesi 32 kişiden 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polis gö-
zetiminde zorla tükürük örneği alındığı öğrenildi.

32 Kişi

İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin 7 Ekim 2013’te Maltepe İlçesi’nin Gül-
suyu Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi 
Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar sonucu 
gözaltına alınan 32 kişiyle 24 saatlik kısıtlamanın 
ardından görüşen avukatlar gözaltındaki kişilere 
sadece toz şeker verildiğini, dışarından kendi pa-
ralarıyla dahi su dâhil herhangi bir şey alınmasına 
izin verilmediğini açıkladılar.

Piroze Orhan

Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Piroze Or-
han 8 Ekim 2013’te, Diyarbakır’da alışveriş yaptığı 
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X.X.

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Kasım 2013’te, 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Suriye sınırından 
Türkiye’ye geçmeye çalışan Suriyeli 3 kişinin öldü-
rülmesini protesto etmek isteyen gruba karşı polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombasından etkilenen 
astım hastası bir kişi fenalaşarak bayıldı.

M.Ç.

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 21 Kasım 2013’te, 
Atatürk Ortaokulu öğrencisi M.Ç.’nin (12) ders 
sırasında arkadaşıyla konuştuğu için Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni S.Ö. tarafından 
dövüldüğü ileri sürüldü.

2 kİŞİ

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 24 Kasım 2013’te, iş-
yerlerini kapattıktan sonra evlerine doğru giderken 
polis ekibinin kimlik sorduğu üç kişiden Sercan 
Gören’in (23) üzerinde kimlik çıkmamasının ar-
dından gözaltına alınması sonrası arkadaşlarının 
durumunu öğrenmek için Taksim Polis Merkezi’ne 
giden Rıdvan Yılboğa (16), Yusuf İmir’in (22) polis-
ler tarafından “karakolu basmaya mı geldiniz” de-
nilerek kameraların önünde dövüldüğü öğrenildi.

İ.B.

Tekirdağ’da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
İ.B.’nin (15) motosikletinin plakasına yapıştırdığı 
kara kalemle çizilmiş kadın resmini pornografik 
bulan okul müdürü E.B. tarafından dövüldüğü 26 
Kasım 2013’te öğrenildi.

Selim Şen

Ordu’da 3 Aralık 2013’te kamyonetiyle evine gider-
ken arkasından gelen polis ekibi tarafından dur-
durulan Selim Şen (27) “yol vermediği” iddiasıyla 
üç polis memurunun kendisine biber gazı sıktığı 
savunarak polis memurlarından şikâyetçi oldu.

X.X.

Erzincan’da 8 Aralık 2013’te bir alışveriş merke-
zinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 
ile polis ekipleri arasında arbede çıkması üzerine 
itfaiye çalışanlarına biber gazıyla müdahale eden 
polis ekipleri bir kişiyi de gözaltına aldı.

F.D.

İstanbul’da 5 Aralık 2013’te, Başakşehir Anadolu 
Lisesi öğrencisi S.K.’nin (16) tartışma sonrası kavga 

plastik mermilerle müdahale eden polis ekiplerinin 
kullandığı plastik mermilerden birinin isabet ettiği 
B.Y. (14) adlı çocuğun sol gözünün görme yetisini 
kaybettiği öğrenildi.

2 Kişi

İzmir’in Bornova İlçesi’nde 17 Kasım 2013’te, 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı 
Cavit Uğur, gözaltına alınan Ege Üniversitesi öğ-
rencisi bir kişi hakkında bilgi almak için gittiği 100. 
Yıl Polis Karakolu’nda hakarete uğrayarak darp 
edildiğini ve gözaltında tutulan öğrencinin de darp 
edilmesi sonucu gözünün ve dirseğinin morardığı-
nı açıkladı.

Vedat Aslan

Adana’da gözaltına alınarak götürüldüğü Beşocak 
Şehit Veli Ataşçı Polis Karakolu’nda elbiseleri zorla 
çıkarılarak çıplak halde işkence gördüğünü belirten 
Vedat Aslan 14 Kasım 2013’te karakolun önünde 
üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı.

3 Kişi

Bitlis’in Olek Köyü’nün kırsal kesiminde 15 Kasım 
2013’te, geçici köy korucularının köylüleri rahatsız 
ettiği iddialarını araştırmak üzere olay yerine giden 
İHD ve MEYA-DER Bitlis Şubesi yöneticilerinden 
oluşan iki kişilik heyet ile Dicle Haber Ajansı mu-
habirinin geçici köy korucuları tarafından silah 
zoruyla rehin tutularak tehdit edildikleri ve heyetin 
Bitlis’in Valiliği’nin telefon görüşmesi sonucu ser-
best bırakıldığı öğrenildi.

Fahriye Yıldırım

Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Hezan Köyü’nde 
28 Haziran 2013’te kalekol yapımı protestosu 
sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını 
yitiren Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye Yıldırım, 
Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 16 Kasım 2013’te 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiği 
esnada belediye önünde oğlunun posterini sırtına 
asarak faillerin bulunmamasına tepki göstermişti. 
Başbakanlık korumalarının talimatıyla polis ekip-
leri tarafından gözaltına alınarak Yenişehir Polis 
Karakolu’nda üç saat bekletilen Medine Yıldırım 
gözaltındayken polis memurlarının yaptığı eylem 
nedeniyle kendisiyle alay ve hakâret ederek “rek-
lam yapmak”la suçladıklarını açıkladı.
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B.Ö.O.

İstanbul’da 14 Aralık 2013’te Taksim Meydanı’nda 
kıyafetlerini çıkararak “Van üşüyor” sloganını attığı 
gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alı-
nan B.Ö.O. araç içinde darp edilerek karakola götü-
rüldüğünü ve kendisine Kabahatler Yasası uyarınca 
88 TL para cezası kesildğini açıkladı.

2 Kişi

İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 13 Aralık 2013’te, 
boyunlarında sarı, yeşil, kırmızı renklerindeki pu-
şilerden olduğu için polis ekibi tarafından gözaltına 
alınarak karakola götürülen Bilal Şorli ve Vedat 
Şorli adlı kardeşler gözaltında darp edildiklerini 
açıkladılar.

E.A.

Kayseri’nin Develi İlçesi’nde, Atatürk İlkokulu öğ-
rencisi E.A.’nın (9) beslenme dersinde arkadaşıyla 
birlikte çöp atmaya gittiği için nöbetçi öğretmen 
tarafından kulağının çekilmesi sonucu kulağının 
yırtıldığı 23 Aralık 2013’te öğrenildi. Kulağında 6 
santimetrelik yırtık tespit edilen ve 11 dikiş atılan 
E.A.’nın babası C.A.A., nöbetçi öğretmen A.G.’den 
şikâyetçi olduklarını söyledi.

Aykut Kelek

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

4 Kişi

İstanbul’da 31 Aralık 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözal-
tına alınan Şerife Erbay, Erkan Salduz, Cebrail 
Gündoğdu ve Barış Boğazkaya’ya, sağlık kontrolü 
için götürüldükleri Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde zorla tükürük örneği alma uygula-
ması yapıldığı Ezilenlerin Hukuk Bürosu tarafın-
dan açıklandı.

ettiği F.D. adlı bir diğer öğrencinin polis memuru 
olan babası tarafından okulun bahçesinde dövül-
düğü öğrenildi.

Tuğçenur Özbay

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi 
Tuğçenur Özbay’ın, 6 Aralık 2013’te fakülte binası 
önünden Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı sivil po-
lis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı 
bildirildi. 

S.K.

Kırıkkale’de 4 Aralık 2013’te, Gürler İlkokulu öğ-
rencisi S.K.’nin (7) arkadaşıyla kavga ettiği gerek-
çesiyle öğretmeni B.M.’nin dövmesi sonucu yere 
düşen S.K.’nin kafatasının çatladığı 9 Aralık 2013’te 
öğrenildi.

2 Kişi

Adana’da 5 Aralık 2013’te, “uzun namlulu silah 
olduğu” gerekçesiyle bir eve baskın düzenleyen 
Özel Harekât polis ekiplerinin ve Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin İ.Ö.’yü (22) ve 
M.R.Ö.’yü (17) darp ettikleri görüntüler 10 Aralık 
2013’te ortaya çıktı.

Daha önceden güvenlik gerekçesiyle evin bahçesi-
ne yerleştirilen kameranın kaydettiği görüntülerde 
M.R.Ö., polisler tarafından evin sundurmasının 
direğine yaslandırılıyor. Kelepçelenmeye çalışan 
M.R.Ö.’nün saçlarından tutan bir polis memuru, 
başını direğe çarpıyor. Bu sırada yanlarına gelen 
bir başka polis memuru da genci yumruklayarak 
M.R.Ö.’nün kasıkları ve yüzüne diziyle ardı ardına 
vuruyor.

Baran Doğan

Adana’da 10 Aralık 2013’te, Sosyalist Demokrasi 
Partisi (SDP) üyesi Baran Doğan’ın il örgütü binası 
önünden Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı sivil po-
lis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı 
bildirildi. 
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H.D.

İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de 
“asker kaçağı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınarak 
Sanayi Polis Karakolu’na götürülen H.D.’nin yedi 
polis memuru tarafından 5 dakika boyunca dö-
vüldüğü ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri 
sonucu 26 Aralık 2012’de öğrenilmişti.

Ortaya çıkan görüntülerin ardından 7 polis memu-
ru hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
başlattığı soruşturmanın tamamlandığı 31 Ocak 
2013’te öğrenildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 2 
polis memuru hakkında “işkence etmek” suçun-
dan 12 yıla kadar hapis cezası, 4 polis memuru 
hakkında da “işkenceye yardım etmek” suçundan 
6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma 
sonunda 1 polis memuru hakkında da takipsizlik 
kararı verildi.

İddianameyi değerlendiren ve kabul eden ilgili 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 polis memu-
runun yargılanmasına 2013 yılında başlandı.

Ahmet Koca

İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 18 Haziran 2012’de 
akrabasının düğünü için zorunlu askerlik hizme-
tini yaptığı Samsun’dan gelen Ahmet Koca (23), 
hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek için 
araç kullanırken yol kontrolü yapan polis ekibi 
tarafından durdurulmuştu. Ahmet Koca’nın has-
taneye yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve 
telefonda Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerin-
de bulunan 10 polis memuru tarafından çevrede 
bulunan esnafın engelleme girişimlerine rağmen 
dakikalarca dövüldüğü, bazı polis memurlarının 
Ahmet Koca’ya kemerle vurdukları daha sonra da 
gözaltına aldıkları olayı görüntüleyen bir telefon 
kamerası kaydının ortaya çıkması sonucu öğrenil-
mişti. Ahmet Koca’nın tutulduğu polis aracında da 
darp edildiği ve gözaltına alınmasına rağmen polis 
karakoluna götürülmediği de öğrenilmişti.

6. DEVAM EDEN veya SONUÇLANAN 
GÖZALTINDA İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE 

DAVALARI
Şenol Gürkan

Atılım Gazetesi muhabiri Şenol Gürkan’a, gözaltına 
alındığı 2001’de işkence yapan Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memurunun, 
haklarındaki mahkûmiyet kararının usul yönün-
den 3. kez bozulmasının ardından yeniden yargı-
lanmasına 22 Ocak 2013’te devam edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bir önceki 
duruşmada mahkeme heyeti, taraflara Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi’nin bozma ilamına uyulmasını isteyip 
istemedikleri sorulmuştu.

Şenol Gürkan’ın avukatı Elvan Olkun, davanın 
2001’den beri sürdüğünü, direnme kararı verilmesi 
durumunda kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na 
gideceğini, bunun da yargılamayı uzatacağını ifade 
ederek bozma ilamına uyulmasını istemiş, davanın 
savcısı ise mahkeme heyetinin mahkûmiyet kara-
rında direnmesi talebinde bulunmuştu. Sanıklar 
ve avukatlarıysa bozma kararına uyulmasını talep 
etmişti. Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, bozma 
kararına uyulmasına ve Şenol Gürkan’a ait adlî tıp 
raporunun aslının, Şenol Gürkan’ın daha önce yar-
gılandığı Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden 
istenmesine karar vermişti.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Ocak 
2013’te görülen duruşmada esas hakkındaki mü-
talaasını açıklayan savcı, daha önce 1’er yıl 1’er ay 
hapis cezası alan sanık polis memurları Tekin Taşlı-
ova, Atanur Arslan, Gürah Ayhan ve Ahmet Horoz 
için 8’er yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme 
heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını 
hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi.

6 Şubat 2013’te görülen duruşmada sanıkların esas 
hakkındaki savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
sanıkları suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 
lehlerine olan 765 sayılı eski TCK’nin 243/1. mad-
desi uyarınca 1’er yıl hapis cezasına mahkûm etti. 
Cezayı 10’ar aya indiren mahkeme heyeti, sanıklar 
hakkında verilen hükmün açıklanmasını da geri 
bıraktı.
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Sanık polis memuru Muhammet Mustafa Gülcan 
ise “olay tarihinden önce Gaziosmanpaşa’da bir 
meslektaşımız öldürülmüştü. Bu olayla ilgili olarak 
olay günü öncesinde amirlerimiz bir toplantı yapa-
rak önce kendi can güvenliğimizi sağlayacak şekil-
de görev yapmamız konusunda uyarıda bulundu. 
Olay günü aracını durdurduğumuz Ahmet Koca 
asteğmen olduğunu ve kimlik göstermeyeceğini 
söyledi. Bize küfürler etti ve saldırdı. Takviye ekip 
çağırdık. Takviye ekip geldikten sonra da saldı-
rılarına ve küfürlere devam edince güç kullanma 
yetkimizi kullandık. Olay esnasında başka türlü 
etkisiz hale getiremediğimiz için biber gazını bizzat 
ben kullandım” dedi.

Sanık polis memuru Atalay Erzurumlu ise, “Ahmet 
Koca’ya yetkimiz çerçevesinde etkisiz hale getir-
mek için güç kullandığımız doğrudur. Copla güç 
kullandım. Kimseye işkence yapmadım. Kemerle 
vurduğum iddia edilse de, kemeri kullanmak için 
palaska ve silahla birlikte kullanmak gerekir bu 
şekilde kullanmak durumunda da vurulan kişi 
bayılır. Suçsuzum” dedi.

Diğer polis memurlarının da ifadesini alan mah-
keme heyeti, davanın Ahmet Koca hakkında polis 
memurları tarafından açılan davayla birleştirilme-
sine karar vererek duruşmayı erteledi.

İ.H.D.

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

Sezai Yakar

İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 8 Haziran 2007’de 
trafik kontrolünde gözaltına alınarak Taksim Polis 
Karakolu’na götürülen Sezai Yakar’ın gözaltında 
işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasıyla ilgili 
olarak 7 polis memuru hakkında “işkence” suçun-
dan açılan davaya 1 Mart 2013’te devam edildi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine İçişleri 
Bakanlığı olay hakkında soruşturma açmış, yedi 
polis memuru da açığa alınmıştı. Polis memurları 
hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Disiplin 
Kurulu tarafından başlatılan idarî soruşturmanın 
tamamlandığı ve 4 polis memuruna 16 ay kıdem 
tenzili cezası verildiği, 4 polis memurunun suçsuz 
bulunduğu, kıdem tenzili cezası alan polis memur-
larından birinin ihraç edilmesi yönünde karar alın-
dığı, ihracı istenen polis memurun açığa alınma 
durumu devam ederken, diğerlerinin görev yerle-
rinin değiştirildiği 11 Aralık 2012’de öğrenilmişti.

Devam eden adlî soruşturmanın ise savcılık tara-
fından tamamlandığı 22 Şubat 2013’te öğrenildi. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma so-
nunda hazırladığı iddianamede 11 polis memuru 
hakkında “işkence yapmak” suçunu işledikleri 
gerekçesiyle 12’şer yıla kadar hapis cezası talep 
ederek iddianameyi değerlendirmesi amacıyla ilgili 
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Devam eden adlî soruşturma sonunda İstanbul 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddiana-
meyi 28 Şubat 2013’te kabul eden İstanbul 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi 11 polis memurunu “işkence 
yapmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle 12’şer yıla 
kadar hapis cezası talebiyle yargılamaya başlamaya 
karar verdi.

Dosyanın kabul edilmesinin ardından Ahmet Koca 
tarafından darp edildiklerini ileri sürerek şikâyetçi 
olan 7 polis memurunun Ahmet Koca aleyhinde 
açtığı davaya 5 Mart 2013’te devam edildi. İstan-
bul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan şikâyetçi polis memurlarının ve Ahmet 
Koca’nın ifadesini alan mahkeme başkanı, polis 
memurları hakkında “işkence” suçundan dava 
açılması nedeniyle dava dosyasının polis memurla-
rının yargılandığı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki davanın dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle 
mahkemeye yazı yazılmasına karar vererek duruş-
mayı 14 Mayıs 2013’e erteledi.

11 polis memurunun yargılanmasına 14 Mayıs 
2013’te başlandı. Duruşmada savunma yapan sanık 
polis memuru Adem Doğan, “ben olay yerine git-
tiğimde Ahmet Koca’nın görevli polis memurlarına 
saldırdığını gördüm. Benim bir müdahalem olma-
mıştır” dedi.
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Davaya 9 Nisan 2013’te başlandı. İzmir 10. Sulh 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
ifadesini alan mahkeme başkanı, F.C.’nin avuka-
tının davanın İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen “işkence” davasıyla birleştirilmesi talebini 
reddederek duruşmayı 25 Nisan 2013’e erteledi.

7 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme başkanı, sanıkların delil yetersizli-
ğinden beraat etmesine karar verdi.

Olaydan sonra F.C. hakkında kendilerine direndiği 
ve küfrettiği iddiasıyla polis memurlarının suç 
duyurusunda bulunması üzerine F.C. hakkında 
“görevli polis memurunu yaraladığı ve polis me-
muruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu ise işken-
cenin tespit edilmesine rağmen polis memurları 
T.D., N.A., H.Y. ve B.S. hakkında ise “zor kullanma 
yetkisine ilişkin sınırın aşılarak basit yaralama” 
suçunu işledikleri iddiasıyla 6 aydan 1,5 yıla kadar 
hapis cezası istemiyle 28 Kasım 2011’de dava açıl-
mış, daha sonra iddianameye “tehdit” suçunun da 
eklenmesiyle birlikte polis memurları hakkında 
istenen hapis cezası 6 yıla çıkarılmıştı.

5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden İzmir 
17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görevden uzak-
laştırılan polis memurlarının yargılanmasına 15 
Şubat 2012’de başlanmış ve duruşmada mahkeme 
başkanı, “suçun niteliğinin değişmesi” dolayısıyla 
“görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne göndermişti.

Dosyayı kabul eden ve yenilenen iddianamede dört 
polis memurunun yargılanması için gün belirleyen 
İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi ise duruşmanın 9 
Mayıs 2012’de görülmesine karar vermişti.

Duruşmada dosyayı inceleyen mahkeme başkanı, 
“olayın işkence suçu olduğunu” belirterek dosyaya 
“görevsizlik” kararı verdi ve sanık polis memurları-
nın “işkence” suçundan yargılanmaları için dosyayı 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Kararın ardından 4 polis memurunun İzmir 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 10 Mayıs 
2013’te devam edildi. Duruşmada tanıkları dinle-
yen mahkeme heyeti, taraf avukatlarının talepleri-
nin dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, sanık polis memurları Er-
gün Işıldar, İbrahim Maraş, Deniz Coşkun, Ersin 
Özdemir, Eryıl Kontbilek, Ali Akın ve Özgür 
Hüseyinoğlu’na “kasten insan yaraladıkları” ge-
rekçesiyle verdiği 14’er ay hapis cezasını sanıkların 
“duruşmalardaki iyi hallerini” göz önünde bu-
lundurarak 11’er ay 20’er güne indirerek cezaların 
denetimli serbestlik uygulaması kapsamında erte-
lenmesine karar verdi.

Yusuf Şirin

İstanbul’un Pendik İlçesi’nde 12 Nisan 2008’de 
Balıkçılar Çarşısı’nda balon satan Yusuf Şirin’i 
“balonları vermediği” gerekçesiyle çarşı meyda-
nında ve götürdükleri zabıta deposunda ellerini, 
ayakları bağlayıp gözlerini kapatarak döven ve 
Yusuf Şirin’in sağ böbreği ile dalağını kaybetmesine 
neden olan zabıta memurları Selahattin Kılıç, Erdal 
Küçükgüzel ve Abdullah Aykılıç hakkında “işken-
ce” suçundan açılan davanın sonuçlandığı 7 Mart 
2013’te öğrenildi.

Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 
2013’te görülen karar duruşmasında mahkeme 
heyeti, sanıklara 12’şer yıl hapis cezası verdi. Du-
ruşmalardaki iyi halleri dolayısıyla cezayı 10 yıla 
indiren mahkeme heyeti, sanıkların 5 yıl süreyle 
memuriyetten men edilmelerine de karar verdi.

F.C.

İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte 
eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri 
tarafından “üzerinde kimliği bulunmadığı” gerek-
çesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) 
Karabağlar Polis Karakolu’nda Hakan Yörük ve Be-
yit Sezgin adlı iki sivil polis memuru tarafından da-
kikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı; 
olaya tanık olan diğer polis memurlarının da olaya 
müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı gö-
rüntüleri sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti.

Olay günü gözaltına alınan ve sağlık muayenesine 
götürülen F.C.’ye “darp ve cebir izine ratlanma-
mıştır” yazılı rapor veren doktor A.K. ile muayene 
sırasında odada bulunan polis memurları Ş.Ü. ve 
C.İ. hakkında “suçu bildirmeme ve görevi kötüye 
kullanma” suçlamalarından dava açıldığı 23 Mart 
2013’te öğrenildi.
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köylülerden Ali Macit, Tahir Yıldız, Salih Duran 
ve Yunus Gürbüz gözaltında tutuldukları jandarma 
karakolunda ağır işkence görmüşlerdi.

Gözaltına alınanlardan Salih Duran’ın koynuna 
yılan sokulmuş ve başına poşet geçirilmişti. Salih 
Duran, gördüğü işkenceler nedeniyle akli denge-
sini yitirirken; yoğun elektrik işkencesine maruz 
kalan, başına poşet geçirilen Ali Macit adlı köylü 
de işkencenin neden olduğu sağlık sorunları yü-
zünden yaşamını yitirmişti.

İşkence gören köylülerin açtığı dava ise Burdur 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2008 yılında sonuçlan-
mış ve mahkeme heyeti, sanıklardan Bucak Jandar-
ma Bölük Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş 
Hikmet Batur ile Jandarma Astsubay Başçavuş 
Sedat Şükrü Anafarta ve Jandarma Astsubay Baş-
çavuş Mustafa Turguz’a ikişer yıl hapis hapis cezası 
ile birer yıl kamu hizmetinden mahrumiyet cezası 
vermişti.

Kararın temyiz edilmesinin ardından dosyayı gö-
rüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararı 3 Ekim 
2011’de bozarak yeniden yargılama yapılması için 
dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargıla-
manın sanık emekli astsubay Sedat Şükrü Anafarta 
ile ilgili karar duruşmasında mahkeme heyeti, sa-
nığa 3 yıl 9 ay hapis cezası ve 1 yıl süreyle kamu 
hizmetinden mahrumiyet cezası verdi.

5 Kişi

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

Mustafa Rollas

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda pankart açmak is-
terken gözaltına alınan öğrenciler İlker Turgut ve 
Doğukan Öci ile görüşmek üzere 9 Eylül 2007’de 
Fuar Asayiş Karakolu’na giden ve gözaltındaki 
müvekkilleri görüşmek isteyen İHD İzmir Şubesi 

4 Ekim 2013’te görülen duruşmada tanıkları din-
leyen mahkeme heyeti, dava dosyasının İzmir 9. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “delilleri karartma” 
davasının dosyasıyla birleştirilmesi talebini redde-
derek olayın görüntülerinin bulunduğu CD’lerin 
taraflarla beraber izlenmesi ve tanıkların dinlen-
mesi amacıyla duruşmayı 29 Kasım 2013’e erteledi.

Bülent Kurt

İstanbul’da 22 Eylül 2011’de Aksaray Polis 
Karakolu’nda tutulan müvekkillerinin durumu 
hakkında bilgi almak amacıyla karakola giden 
Avukat Bülent Kurt karakolda bulunan polis me-
murlarının fiziki saldırısına maruz kalmıştı.

Olayın ardından Bülent Kurt polis memurları hak-
kında polis memurları da Bülent Kurt hakkında 
şikâyetçi olmuşlardı. Soruşturmayı yürüten sav-
cının, kamera görüntüleri doğrultusunda Bülent 
Kurt’un darp edildiğini saptayan bilirkişi raporu 
doğrultusunda Bülent Kurt hakkında kovuşturma 
izni verilmemesi yönündeki görüşüne rağmen 
Adalet Bakanlığı’nın “polis memuruna görevini 
yaptırmamak için direndiği” gerekçesiyle kovuş-
turma izni verdiği bunun üzerine Bülent Kurt hak-
kında Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 
açıldığı 2 Nisan 2013’te öğrenildi.

Bülent Kurt’un şikâyetçi olduğu polis memurlarıyla 
ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

V.C.

Van’ın Gürpınar İlçesi’nde bulunan Anadolu 
Lisesi’ni 5 Aralık 2012’de ziyaret eden Gürpınar 
Kaymakamı Nurullah Kaya, okulun yatılı kısmın-
daki öğrencilerin sorunlarını dinlemiş fakat kay-
makam yardım etmeyeceğini ifade etmişti. Bunun 
üzerine itiraz eden öğrencilerden V.C. ise kayma-
kamın koruması C.K. tarafından darp edilmişti.

Olayın ardından darp raporu alan V.C.’nin ailesinin 
suç duyurusu üzerine açılan davada C.K.’ye “basit 
tıbbi müdahele ile giderilebilir şekilde kasten ya-
ralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 2 bin lira para 
cezası verildiği 8 Nisan 2013’te öğrenildi.

17 Köylü

Burdur’un Bucak İlçesi’ne bağlı Karaaliler Köyü’nde 
2000 yılının Mart ayında “büyükbaş hayvan çal-
dıkları” iddiasıyla 17 köylü gözaltına alınmış; 
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Kararı 24 Nisan 2013’te değerlendiren Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi ise kararın bozulmasına ve sanıkların 
yeniden yargılanmasına karar verdi.

Adnan Yörür

İzmir’in Bergama İlçesi’nde 22 Ağustos 2012’de ar-
kadaşlarıyla tartışırken polis memurları tarafından 
gözaltına alınan Muammer Zeybek’i korumaya 
çalışan Adnan Yörür adlı kişinin kelepçelenerek 
gözaltına alındığı ve götürüldüğü İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 7-8 polis memuru tarafından bay-
gınlık geçirene kadar darp edildiği olayla ilişkin ka-
mera kayıtlarının ortaya çıkması sonucu 10 Ekim 
2012’de öğrenilmişti.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan 
idari soruşturmanın tamamlandığı 4 Mayıs 2013’te 
öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği 
Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda 
Emniyet Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu, polis 
memurları İ.E., T.G., G.Ö., N.İ., N.U. ve M.K.’ye 
12’şer ay “kıdem durdurma”, bu olayları gördüğü 
halde durdurmak için hiçbir girişimde bulunma-
yan ve sessiz kalan polis memurları E.Y., A.A. ve 
M.K.’ye birer gün “maaş kesme” cezası verdi.

Adnan Yörür’ün elleri kelepçeli halde yatar-
ken dövülmesiyle ilgili olarak 9 polis memuru 
hakkında açılan davaya ise Bergama Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam ediliyor. Bu davada polis 
memuru M.K. hakkında “işkence yapmak” suçun-
dan 12 yıla kadar hapis cezası, İ.E., T.G., G.Ö., N.İ., 
N.U. E.Y., A.A. ve M.K. hakkında ise “kötü muame-
lede bulunmak ve yaralamak” suçlarından 6’şar yıla 
kadar hapis cezası talep edildi.

3 Kişi

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de 
İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak nüfu-
suna kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve 
Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçe-
siyle güven timleri tarafından darp edilerek gözaltı-
na alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen 
üç kişinin binanın 4. katında elleri kelepçeli halde 
dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nede-
niyle beyin kanaması geçirerek Taksim İlkyardım 
Hastanesi’ne kaldırıldığı 11 Haziran 2012’de öğre-
nilmişti.

Olay günü görevli polis memurlarının hazırladığı 
tutanakta ise, üç kişinin küfredip yumruk attığı, 

eski Başkanı Avukat Mustafa Rollas, karakola 
alınmayınca içeri girmekte ısrar etmesi üzerine 
polis memurları tarafından dövülmüş ve gözaltına 
alınmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sonunda 
Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan Mustafa Rol-
las hakkında “polis memuruna direndiği ve hakaret 
ettiği” iddiasıyla, komiser Ayhan Gökdeniz ile polis 
memurları Mehmet Çelik, Adem Çon ve Mevlüt 
Emre Dağaslan hakkında “insan yaraladıkları ve 
hakaret ettikleri” iddiasıyla ve muayene etmeksizin 
“darp ve cebir izine ratlanmamıştır” raporu veren 
doktor Cumhur Yılmaz hakkında “resmi evrakta 
sahtecilik yaptığı” iddiasıyla açılan davaların bir-
leştirildiği, birleştirilen davaların İzmir 6. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 6 Mart 2013’te devam ettiği 
19 Nisan 2013’te öğrenildi.

Duruşmada sanık 4 polisin Mustafa Rollas’ı ke-
lepçeli halde darp etmelerinin “işkence” suçu 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten 
mahkeme başkanı, sanık doktorun da işlediği iddia 
edilen suçun da ağır ceza mahkemesi kapsamında 
olduğunu belirterek 5 sanıkla ilgili her iki suç açı-
sından görevsizlik kararı vererek dosyayı ilgili ağır 
ceza mahkemesine gönderdi.

27 Kişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Sa-
çan ile yedi polis memuru hakkında 12 Kasım 
1999’da gözaltına aldıkları Bilim Araştırma Vakfı 
üyelerine işkence yaptıkları iddiasıyla açılan dava 
29 Aralık 2011’de sonuçlanmıştı. İstanbul 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada daha önce esas 
hakkındaki mütalaasını veren savcının, gözaltına 
alınan 27 kişinin kaba dayak, saç çekme, sırt ve 
yüze vurma, askıya alma, hayâ burma gibi işkence 
yöntemlerine maruz kaldıklarını belirterek Adil 
Serdar Saçan’la birlikte iki sanık hakkında “işkence 
yapmak” suçundan sekiz yıl hapis cezası istemesine 
ve müştekilerin işkence gördüklerinin adli tıp ra-
poruyla ortaya çıkarılmış olmasına rağmen mahke-
me heyeti oy çokluğuyla “sanıkların işkence suçunu 
işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeterli her 
türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı kanıt bu-
lunamadığı” gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraat 
etmelerine karar vermişti.



Kişi Güvenliği Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

100 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

doğankayacı da darp edildi. Çocuklarıyla beraber 
gözaltına alınan anne ile baba da Yamanlar Polis 
Karakolu’nda şiddet gördü.

Ailenin suç duyurusu üzerine aile hakkında polis 
memurlarının yaptığı şikâyet sonucu açılan da-
vanın sonuçlandığı 11 Haziran 2013’te öğrenildi. 
İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar du-
ruşmasında mahkeme başkanı “kolluk görevlisine 
mukavamet ettikleri ve hakaret ettikleri” iddia-
larıyla anne ile babaya 4’er yıl 8’er ay hapis cezası 
verdi. Ailenin yaptığı suç duyurusu ise 17 Mayıs 
2013’te takipsizlik ile sonuçlandı.

3 Kişi

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de 
İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak nüfu-
suna kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve 
Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçe-
siyle güven timleri tarafından darp edilerek gözaltı-
na alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen 
üç kişinin binanın 4. katında elleri kelepçeli halde 
dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nede-
niyle beyin kanaması geçirerek Taksim İlkyardım 
Hastanesi’ne kaldırıldığı 11 Haziran 2012’de öğre-
nilmişti.

Olay günü görevli polis memurlarının hazırladığı 
tutanakta ise, üç kişinin küfredip yumruk attığı, 
Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere vurup kendisine 
zarar verdiği” ileri sürülmüştü.

Olayın ardından darp edilen 3 kişi hakkında polis 
memurlarının suç duyurusu üzerine “kasten yara-
lama” ve “hakaret” suçlarından duruşması 10 Eylül 
2013’te görülmek üzere dava açılmıştı.

Devam eden soruşturma kapsamında Murat Turan, 
Levent Karadeniz, Burak Mugul ve Erdem Ata adlı 
dört polis memuru hakkında “kasten insan yarala-
dıkları” suçundan olay tarihinden 13 ay sonra dava 
açıldığı 9 Ağustos 2013’te öğrenildi. İddianamede 
dört polis memurunun 15’er yıla kadar hapis ceza-
sına mahkûm edilmeleri talep edildi.

Hamdiye Aslan

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2002 yılında “PKK’ye 
kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin’in Kızıltepe 
İlçesi’nde gözaltına alınan Hamdiye Aslan’a işkence 
yaptıkları iddiasıyla beş polis memurunun Mardin 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada 

Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere vurup kendisine 
zarar verdiği” ileri sürülmüştü.

Olayın ardından darp edilen 3 kişi hakkında polis 
memurlarının suç duyurusu üzerine “kasten yara-
lama” ve “hakaret” suçlarından açılan davaya 16 
Mayıs 2013’te devam edildi.

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada ifade veren polis memurları beyin kanamsı 
geçiren Murat Şalcı’nın kafasını duvara vurduğunu, 
engellemek için usule uygun şekilde Murat Şalcı’yı 
etkisiz hale getirdiklerini iddia ettiler.

Darp edilen üç sanığın davanın kendilerine tebliğ 
edilmemesi nedeniyle ilk duruşmaya katılamadık-
ları yönünde yaptıkları itiraz nedeniyle duruşma 
salonunda gerginlik çıkması üzerine mahkeme 
başkanı duruşmayı sonlandırarak bir sonraki du-
ruşmanın 10 Eylül 2013’te görülmesine karar verdi.

Devam eden soruşturma kapsamında Murat Tu-
ran, Levent Karadeniz, Burak Mugul ve Erdem Ata 
adlı dört polis memuru hakkında “kasten insan ya-
raladıkları” suçundan olay tarihinden 13 ay sonra 
açılan davaya 12 Kasım 2013’te başlandı.

İddianamesinde dört polis memurunun 15’er 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesinin 
talep edildiği davanın İstanbul 27. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tarafların 
olay gününe dair ifadelerini alan mahkeme başkanı 
duruşmayı 25 Şubat 2014’e erteledi.

Şükrü Erdoğankayacı

İzmir’de hurdacılık yapan Hülya Erdoğankayacı 
ve oğlu Şükrü Erdoğankayacı’yı 25 Ocak 2012’de 
evlerine giderken durduran polis ekibi Şükrü 
Erdoğankayacı’ya “tehdit” iddiasıyla arandığı ge-
rekçesiyle ters kelepçe takmak istedi. Uygulamaya 
annenin itiraz etmesi üzerine iki kişiyi de darp 
eden polis ekibi Şükrü Erdoğankayacı’yı zorla 
gözaltına alarak Yamanlar Polis Karakolu’na gö-
türdü. Oğlu gözaltına alınırken anne, eşi Yadigâr 
Erdoğankayacı’ya haber verdi. Baba polis ekibinin 
yanına gelip “oğlumu nereye götürüyorsunuz?” 
diye bağırınca sokak ortasında yüzüne biber gazı 
sıkıldı. Daha sonra polisler babayı yere yatırıp diz 
ve ayakları ile yüzüne, copla kaburgasına bastır-
dı, tekme atıp copla vurdu, yüzüne yumruk attı. 
Eşinin dövülmesini engellemek isteyen Hülya Er-
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ğu 6 polise “kişiyi özgürlüğünden alıkoydukları” 
gerekçesiyle 8’er yıl 6’şar ay hapis cezası, Ümit 
Öner ve Hakan Öner’e de “görevli polis memuruna 
direndikleri” suçlamasından 2’şer yıl 6’şar ay hapis 
cezası verdi.

4 Kişi

Muğla’da 12 Mayıs 2010’da çıkan olaylar sırasında 
Gültekin Şahin adlı polis memuru tarafından açı-
lan ateş sonucu öldürülen Şerzan Kurt için yürüyüş 
düzenleyen Muğla Üniversitesi öğrencilerini darp 
eden Ö.C., K.P., M.S., İ.Ö., M.Ç., O.S., T.Ö., T.U., 
İ.A. ve Y.A. adlı 10 polis memuru hakkında “görevi 
kötüye kullandıkları” gerekçesiyle dava açıldığı 26 
Ağustos 2013’te öğrenildi.

Darp edilen Serkan Abik, Ferit Gümüş, Engin 
Urman ve Haydar Tekdal şikâyeti sonucu açılan 
davaya 29 Kasım 2013’te Muğla 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı.

M.F.Y.

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 22 Aralık 2012’de 
kimlik sorduğu M.F.Y.’yi (24), içtiği sigarasını at-
madığı gerekçesiyle Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu 
Polis Karakolu’na götürerek çırılçıplak soyup, 
komutlar eşliğinde kültür fizik hareketleri yap-
tıran polis memuru Selahattin A. (29) hakkında 
başlatılan soruşturma sonunda “işkence” suçundan 
hazırlanan iddianameyi kabul eden ilgili ağır ceza 
mahkemesinde sanığın yargılanmasına önümüzde-
ki günlerde başlanacak.

6 Kişi

İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla yetkilerinin 
sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan 
Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto et-
mek isteyen TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz 
bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale 
etmişti. Müdahale sonunda gözaltına alınanlardan 
Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman 
Erden’in (39) de arasında bulunduğu 6 kişi gözal-
tına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı.

Gözaltına alınırken darp edilen 6 kişinin polis me-
murları hakkında yaptığı suç duyurusu henüz so-
nuçlanmazken, Osman Erden, Gökhan İrez, Okan 
Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket 
Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna 

mahkemenin verdiği beraat kararını “dosya kapsa-
mına göre işkence fiili sabittir” diyerek 2011 yılında 
bozmuştu.

Kararın ardından polis memurlarının yeniden yar-
gılanmasına Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Davanın karar duruşmasında 
mahkeme heyetinin sanık beş polis memurundan 
Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer ve Ha-
nife Şennur Pat’a “kötü muamelede bulundukları” 
gerekçesiyle verdiği birer yıllık hapis cezasını “bir 
daha suç işlemeyecekleri intibası uyandırmaların-
dan” ötürü 10’ar ay hapis cezasına indirerek hük-
mün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar 
verdiği 23 Ağustos 2013’te öğrenildi.

Hamdiye Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıl-
dığı güne kadar sürekli baygınlık geçirince üç kez 
doktora götürülmüştü. Hamdiye Aslan’ın koltuk 
altlarında dirseğine kadar 25 santimetre morarma-
lar, yüzünde ve ayak tabanlarında ödem oluşmasına 
rağmen doktorlar Hamdiye Aslan’ın bedenindeki 
izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek 
işkence görmediği yönünde rapor vermişlerdi. 
Tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından 
tekrar muayene edilmek üzere hastaneye gönderi-
len Hamdiye Aslan’a 5 Mart 2002’de verilen rapor-
da ise Hamdiye Aslan’ın copla tecavüze uğradığı 
bilgileri yer almıştı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır 
Şube Müdürlüğü’nün kararına rağmen 3 Nisan 
2008’de Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram 
Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer, Hanife Şennur 
Pat ve Levent Birsel’in beraatına karar vermişti.

2 Kişi

İstanul’da Merter Keresteciler Sitesi’nde 14 Tem-
muz 2011’de hatalı park eden Uğur Usta adlı polis 
memuru ile tartışan Ümit Öner ve Hakan Öner adlı 
kardeşleri kelepçeleyerek bir otoparkta ve götürül-
dükleri Tozkoparan Polis Karakolu’nda “piçim” 
dedirtene kadar dakikalarca döven Uğur Usta’nın 
ekip arkadaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven 
Timi’nde görevli 6 polis memuru ile polis memur-
larına direndikleri iddia edilen 2 kardeş hakkında 
karşılıklı açılan davanın sonuçlandığı 24 Ağustos 
2013’te öğrenildi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme heyeti, polis mmeuru Uğur Usta 
ile emniyet amiri B.M.D.’nin de arasında bulundu-
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Ferhat Özcan’ın şikâyeti üzerine Hakan Özdemir’in 
savcılıkta verdiği ifadede “Ferhat Özcan beni iterek 
yere düşürdü. Arkasından bana yumrukla vurdu. 
Ben yere düşünce silahım da düştü. Bir ara silahı-
mı almaya niyetlendi. Beni ölümle tehdit etti. Ben 
şahsa sadece bir yumruk attım. Düşerken bir yere 
çarptığını gördüm ancak hatırlamıyorum. Kaldırı-
ma da çarpmış olabilir. Silahla vurmadım” demişti.

Olayın ardından Hakan Özdemir, babası ve köylü-
sü hakkında açılan davaya 1 Ekim 2013’te başlandı. 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada tarafların ifadesini alan mahkeme heyeti 
duruşmayı 20 Ocak 2014’e erteledi.

Melek Serin

Çorum’da 2004 yılının Kasım ayında “yasadışı 
DHKP-C Örgütü’ne yardım ve yataklık ettiği” 
iddiasıyla Melek Serin’e gözaltında işkence yapan 
Jandarma İstihbarat Şubesi personeli 11 kişi ile Adli 
Tabiplik doktoru hakkında açılan ve 12 sanığın 
2006 yılında beraat etmesiyle sonuçlanan davanın 
Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 12 sa-
nığın yeniden yargılanmasına başlandığı 10 Ekim 
2013’te öğrenildi.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme heyeti, sanıklardan jandarma personeli 
S.K., B.İ., A.T., B.D., M.Y., O.B., Ö.Y., M.Ç., K.G., 
N.K. ve N.T.’ye “kötü muamelede bulundukları” 
iddiasıyla verdiği birer yıl 8’er aylık hapis cezala-
rında daha sonra hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına karar verdi. Duruşmada Adli Tabip 
doktoru N.Ö.ise beraat etti.

Öztürk Aladağ

İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayı-
sıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden polis 
ekiplerinin, Tarlabaşı Caddesi’nin ara sokaklarında 
eylemcilerden Öztürk Aladağ’ı (28) yere yatırarak 
copla dövmeleri amatör bir kamera tarafından kay-
dedilmiş ve basına yansımıştı.

Aldığı sağlık raporu ve kamera kaydıyla birlikte 
şikâyetçi olan Öztürk Aladağ’ın başvurusu kabul 
edilmiş ve Öztürk Aladağ’ın şikâyeti aynı sokakta 
sürüklenerek gözaltına alınan Naciye Kaplan’ın 
şikâyetiyle, 13 Mayıs 2010’da birleştirilerek, beş 
polis memuru hakkında, Bakırköy 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 30 Haziran 2010’da dava açılmıştı. 

direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçla-
malarından dava açıldığı 20 Eylül 2013’te öğrenildi. 
6 kişinin yargılanmasına İstanbul 40. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 25 Şubat 2014’te başlanacak.

6 kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç 
duyurusunun sonuçlandığı 6 Aralık 2013’te öğ-
renildi. Suç duyurusunu değerlendiren savcılığın 
olayı “basit müdahale gerektiren yaralanma” olarak 
değerlendirerek takipsizlik kararı verdi.

Ü.S.

İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 11 Şubat 2011’de 
cep telefonuyla konuşurken kendisine kimlik 
soran polis memuruna, “bir dakika” dediği için 
başlayan tartışma üzerine gözaltına alınarak, gö-
türüldüğü Taksim Polis Merkezi’nde kendisine 
hakaret edildiğini ve “narkotik arama” adı altında 
zorla üzerindeki elbiselerin çıkarıldığını belirten 
tiyatro eğitmeni Ü.S.’nin yaptığı suç duyurusu polis 
memurları Mahmut Atıf Öker, Sefa Çınar, Tuba 
Çadırcı ve Turan Demir hakkında açılan davanın 
karar duruşmasının görüldüğü 30 Eylül 2013’te 
öğrenildi.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ka-
rar duruşmasında sanıklardan Mahmut Atıf Öker 
ile Tuba Çadırcı hakkında beraat kararı verilirken 
“görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargı-
lanan sanık Turan Demir’e verilen 3 aylık hapis 
cezası iyi hal indirimi yapılarak ertelendi;  “kişiyi 
hürriyetinden yoksun kıldığı” suçundan yargılanan 
sanık Sefa Çınar’a verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezası-
na da iyi hal indirimi uygulanarak sanık hakkında 
verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına 
karar verildi.

Sefa Çınar “hakaret” suçundan beraat ederken 
“haksız arama” suçundan aldığı 6 aylık hapis ceza-
sına da iyi hal indirimi uygulanarak ceza ertelendi.

Ferhat Özcan

İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler 
Semti’nde 11 Ağustos 2013’te park yeri nedeniyle 
çıkan kavgada Ferhat Özcan’ın (24) polis memuru 
Hakan Özdemir tarafından darp edildiği ve bu 
nedenle beyin ameliyatı geçirdiği 5 Eylül 2012’de 
öğrenilmişti.
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Yargılama sırasında mağdur Ş.M.’nin ilk müracaat 
ettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden aldığı raporla, karakoldan çıkışın-
da Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı rapor arasında 
büyük bir fark olduğunu gören mahkeme başkanı, 
Ş.M.’nin “ekip otosuyla çarparak yakaladıktan son-
ra M.T. beni tekmelerle dövdü” ifadesinin raporla 
eşleştiğini gördü ve 24 saat kameraların kayıtta 
olduğu karakoldan olay günü ve saatinin kamera 
kayıtlarını istedi.

Mahkeme başkanının talebe rağmen görüntülerin 
mahkemeye ulaştırılmamasının işkence iddialarını 
doğrular nitelikte olduğuna kanaat getirdiği ve 
“mevcut delillere göre mağdurun karakoldan kaç-
masına sinirlenen sanık polis memuru tarafından 
yakalandıktan sonra karakol içerisinde çok kötü bir 
şekilde dövülerek mağdura kötü muamelede bulu-
nulduğu, bunun da işkence suçunun unsurlarını 
oluşturabileceğinden sanığın yargılamasının Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 94. maddesi gereğince 
ağır ceza mahkemesinde yapılması için mahkeme-
mizin görevsizliğine karar verildi” dediği 22 Ekim 
2013’te öğrenildi.

Utku Kalı

Hatah’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüne 
neden olan çifte bombalı saldırıya dair istihbari 
bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan er Utku 
Kalı’nın yargılanmasına 21 Ekim 2013’te başlandı.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
gözaltında ve cezaevinde gördüğü işkenceler nede-
niyle GATA’da tedavisi devam eden Utku Kalı “ge-
rekli yazışmaların tamamlanmadığı” gerekçesiyle 
getirilmedi.

Duruşmada Utku Kalı’nın avukatlarının taleplerini 
reddeden mahkeme heyeti, Utku Kalı’nın savun-
masının alınması amacıyla tutukluluk halinin de-
vam etmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım 
2013’e erteledi.

30 Aralık 2013’teki duruşmada bilirkişi raporunu 
inceleyen mahkeme heyeti, Utku Kalı’nın bundan 
sonraki duruşmalardan vareste tutulmasına karar 
vererek duruşmayı 3 Mart 2014’e erteledi.

A.U.

İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2011 yılında hak-
kında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltı-

Fakat sanık polis memurlarının amiri olması nede-
niyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet 
Şube Müdürü Gökhan Özsavaş hakkındaki şikâyete 
30 Haziran 2010’da takipsizlik kararı verilmişti.

Öztürk Aladağ’ın avukatı Meral Hanbayat’ın karara 
itiraz etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Gökhan 
Özsavaş’ın “olay sırasında Beyoğlu’nda değildim. 
Zor kullanma sınırının aşılması yönünde talimat 
vermem mümkün değil” şeklindeki savunmasına 
rağmen “amirin işkence yapıldığını öngörmesine 
rağmen işkenceye müdahalede bulunmaması dola-
yısıyla işkence yapılmasını zımnen rıza gösterdiğini 
bu nedenle işkence suçunu işlediğini” ileri sürerek 
Gökhan Özsavaş hakkındaki takipsizlik kararını 3 
Eylül 2010’da kaldırmıştı.

Beş polis memuruyla beraber Gökhan Özsavaş’ın 
da yargılanmasına İstanbul 18. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildiği 21 Ekim 2013’te 
öğrenildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcı, müdahillerin sanıklar tarafından dö-
vüldüğüne ilişkin yeterli delil bulunamadığını ifade 
etti.

Mahkeme heyeti müdahil avukatlarının esas hak-
kındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla 
duruşmayı erteledi.

Ş.M.

İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2011 yılında “ar-
kadaşını yaraladığı” gerekçesiyle kendisi de yara-
landığı için gittiği Haydarpaşa Numune Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nden Doğancılar Polis 
Karakolu’na gönderilen Ş.M. karakoldan kaçarken 
polis aracının çarpması sonucu durdurularak ye-
ninden gözaltına alınmıştı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk 
edilen Ş.M.’nin sevk sırasında ise vücudundaki çok 
sayıda çürük için Adli Tıp Kurumu’nun, “karıştığı 
kavgada oluşan çürükler” diye rapor düzenlediği 
öğrenilmişti.

Olayın ardından tutuklanan Ş.M.’nin karakolda 
işkence ve kötü muamele gördüğünü ileri sürmesi 
üzerine İstanbul Barosu’nun “Kötü Muamele ve 
İşkenceyle Mücadele Kurulu” tarafından sağlanan 
avukatın girişimleriyle Anadolu 20. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde nezarethane sorumlusu polis me-
muru M.T. hakkında “basit yaralama” suçundan bir 
yıl altı aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
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Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “işkence yap-
mak” suçundan yargılanan 5 sanığa ilişkin mahke-
me heyeti, o dönem yürürlükte olan 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanunu’nda “işkence suçu”nun olmadığını, 
“efrada karşı suimuamele suçu”nun kanunda yer 
aldığını, bu suçun da 5 yıllık zamanaşımı süresi 
olduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine karar 
verdi. 

Sait Özdemir’in, cezaevinde kendisine işkence 
ettiklerini öne sürdüğü kişiler hakkında Ordu’nun 
Fatsa İlçesi’nde açtığı işkence davasının görülmesi-
ne ise 24 Ocak 2014’te devam edilecek.

3 Kişi

Amasya Cumhuriyet Savcılığı’nın, 12 Eylül 1980’de 
Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-
komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri 
darbe döneminde işkenceli sorgulama merkezi 
olarak kullanılan Suluova İlçesi’ndeki Et ve Balık 
Kurumu’nun bodrum katında işkence gören Fazlı 
Kuru, Musa Koyuncu ve Ali Soyal, Metin Irmak’ın 
şikâyeti üzerine, o dönem biri yüzbaşı biri başçavuş 
olan iki asker hakkında “işkence yapmak” suçunu 
işledikleri gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açtığı 23 Aralık 2013’te öğrenildi.

İddianamede, işkence fiilinin, toplumun bir kesi-
mine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak 
işlenmesi halinde “insanlığa karşı suç” oluşturacağı 
belirtilerek insan haysiyetinin korunması amacıyla 
işkence teşkil eden fiillerin cezasız kalmaması ge-
rektiği ifade edildiği.

na alınarak Doğancılar Polis Karakolu’na götürülen 
A.U.’ya çıplak arama uygulamasını dayattıkları 
gerekçesiyle İ.T. adlı erkek polis memuru ile M.G. 
adlı kadın polis memuru hakkında açılan dava 24 
Ekim 2013’te sonuçlandı.

 Hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen 
A.U.’yu gözaltına alarak arama yapan 2 polis me-
murunun Anadolu 18. Sulh Ceza Mahkemesi’!nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı 
sanık M.G.’ye “görevini kötüye kullandığı” suç-
lamasından verdiği altı aylık hapis cezasını 3 bin 
TL para cezasına çevirirken, İ.T. adlı sanık da delil 
yetersizliğinden beraat etti.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri esnasında “kol-
luk kuvvetlerine mukavemet ettiği” gerekçesiyle 
hakkında dava açılan Yargıçlar Sendikası Başkanı 
ve Çankırı Hâkimi Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun 
yargılanmasına 20 Kasım 2013’te başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan sanık hâkimin savunmasını alan mahkeme 
heyeti, duruşmayı 15 Ocak 2014’e erteledi. 

Sait Özdemir

12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde ger-
çekleştirilen askeri darbe döneminde cezaevinde 
işkence gördüğünü beyan ederek dönemin cezaevi 
yöneticileri R.Ç., N.B. ile gardiyanlar Ş.Ü., G.Y., 
Z.B. hakkında suç duyurusunda bulunan Sait 
Özdemir’in şikâyetinin ardından 5 sanığın yargı-
lanmasına 31 Aralık 2013’te devam edildi.
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tutuklu olarak Numune (Ankara) Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Şehabet-
tin Yücel’in yaşamını yitirdiği 14 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Ferizli (Sakarya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Meh-
met Yılmaz’ın (45) 14 Şubat 2013’te koğuşunda 
aşırı miktarda ilaç içerek intihar ettiği öğrenildi.

•  Elazığ’da “hırsızlık yaptığı” iddiasıyla 14 Şubat 
2013’te tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Ü.K.’nin cezaevine girdikten 2 saat 
sonra tutulduğu müşahade koğuşunda atkısıyla 
kendisini astığı ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 Şubat 
2013’te yaşamını yitirdiği açıklandı.

•  Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde “gasp” su-
çundan kalan Çetin Balık’ın (25) 5 Mart 2013’te 
koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği iddia 
edildi.

•  Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde cinayet 
suçundan kalan Rafet Kaya’nın (57) 6 Mart 
2013’te tek kişilik hücresinde intihar ettiği iddia 
edildi.

• Konya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
G.D.’nin (10) 51 günlük kızı 19 Mart 2013’te 
koğuşta ölü bulundu. Yüzü kanlar içinde olan 
bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

1. CEZAEVLERİNDE ÖLÜMLER VEYA 
İNTİHAR GİRİŞİMLERİ

2013 yılında cezaevlerinde Adalet Bakanlığı’na göre 346 kişi yaşamını yitirdi. Maalesef cezaevlerini 
izleme şansımız olmadığı için bu verinin oldukça altında bir tespitimiz bulunmaktadır. 2013 yılında 
TİHV verilerine göre 28 kişi yaşamını yitirmiştir. Bunların 18’i şüpheli şekilde intihar etmiş, 4’ü 
kalp krizi geçirmiştir. 4 kişi hastalığa bağlı olarak yaşamını yitirirken, bir kişi de cinayete kurban 
gitmiş, bir bebeğin ölüm nedeni ise belirlenememiştir. 

•  Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan 
Ramazan Atar’ın (17) 11 Ocak 2013’te intihar 
ettiği iddia edildi. Konuya dair açıklama yapan 
Ramazan Atar’ın annesi “oğlumun sırtı kırıl-
mıştı. Gözlerinin önü morarmıştı. Ayak kısım-
ları darp edilmişti. Görüşe gittiğimde oğlum 
bana ‘ana bunlar beni öldürecek’ dedi. Gardiyan 
benim dilekçe vermemi bile engelledi. Bu nasıl 
bir adalet?” dedi. 

•  Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde kalan 
Gökhan Oraklı (30) adlı mahkûmun 29 Ocak 
2013’te ilaç içerek intihar ettiği öğrenildi. Diğer 
mahkûmların haber vermesi üzerine cezaevi gö-
revlileri tarafından Kepsut Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan Gökhan Oraklı hastanede yaşamını 
yitirdi.

•  Karabük T Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan 
tutuklu bulunan Metin Abacı’nın (52) 7 Şubat 
2013’te merdiven boşluğuna kendisini asarak 
intihar ettiği iddia edildi.

•  Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde kalan İlyas Uyar’ın 
(27) kaldığı tek kişilik hücrede 9 Şubat 2013’te 
tavana bağladığı kıyafetine kendini asarak inti-
har ettiği iddia edildi.

•  Ermenek (Karaman) M Tipi Cezaevi’nde kalan 
ve hastalığı nedeniyle tüm girişimlere rağmen 
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• Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde tutulan 
İsmail Ata’nın (26) tek kişilik koğuşunda 15 
Ağustos 2013’te çamaşır ipiyle kendini asarak 
intihar ettiği iddia edildi.

•  Bitlis E Tipi Cezaevi’nde tutulan Kemal 
Bakadur’un (32) koğunda geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdiği 31 Ağustos 2013’te 
öğrenildi.

•  Erzurum E Tipi Cezaevi’nde “tecavüz” suçun-
dan tutuklu bulunan M.K.’nin (39) bulduğu 
bir ayakkabı bağcığıyla 15 Eylül 2013’te intihar 
ettiği öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
şeker hastası Hasan Kaya (42) 8 Ekim 2013’te 
koğuşunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

•  Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde cinayet 
suçundan tutuklu bulunan Engin Çaylak’ın 13 
Ekim 2013’te çamaşır ipiyle ranza demirine 
kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.

•  Gaziantep F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçun-
dan tutuklu bulunan Mustafa Seyrek’in (55) 
koğuşunda 28 Ekim 2013’te kendisini asarak 
intihar ettiği iddia edildi.

•  Samsun E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan 
H.B. (72) adlı kişinin kaldığı koğuşta 2 Ekim 
2013’te kalp krizi geçirerek öldüğü ileri sürüldü.

•  Sincan (Ankara) 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 
“cinayet” suçundan tutuklu bulunan K.A.’nın 
(21), 3 Aralık 2013’te bıçaklandıktan sonra iple 
boğularak öldürüldüğü iddia edildi.

• Ümraniye (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde adlî bir 
suçtan tutuklu bulunan Murat Yavuzcan’ın (35) 
kaldığı koğuşta 11 Aralık 2013’te intihar ettiği 
iddia edildi.

•  Adlî bir suçlamadan dolayı tutulduğu Giresun 
E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konulan 
Hasan Yavuz’un 12 Aralık 2013’te ayakkabı bağı 
ile intihar ettiği iddia edildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” 
suçundan tutuklu bulunan Şahin Özek’in (37) 
cezaevindeki hücresinde 24 Aralık 2013’te ken-
dini asarak intihar ettiği iddia edildi.

•  12 Şubat 2012’den bu yana cezaevinde tutulan 
ve sağlığının bozulması üzerine Metris (İstan-
bul) T Tipi Cezaevi’ne nakledildikten sonra 
9 Şubat 2013’te Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırılan bitkisel hayattaki kanser 
hastası Haci Nasır 23 Mart 2013’te yaşamını 
yitirdi. Ağır hasta Hacı Nasir’in tedavisinin 
tutuksuz olarak devam edilmesi için yapılan 
başvuruya yanıt veren Adli Tıp Kurumu, Hacı 
Nasır’a 2013 yılının Temmuz ayına randevu 
vermişti.

•  Bartın F Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan 
tutuklu bulunan Eyüp Günay’ın (68) 27 Mart 
2013’te cezaevinin bahçesinde kendisini asarak 
intihar ettiği öğrenildi.

•  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nde (DTCF) karşıt görüşlü öğrenciler 
arasında çıkan kavganın ardından başlatılan 
“KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanan 
Harun Torgay, 3 Nisan 2013’te görülen ilk du-
ruşmanın ardından tutuklu bulunduğu Sincan 
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde 4 Nisan 
2013’te kendisini asarak intihar etti. 

•  Kayseri Açık Cezaevi’nde “yaralama” suçundan 
kalan Hacı Özkara’nın (73) 16 Nisan 2013’te 
kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
tutulan ve uzun süredir pankreas hastalığı ne-
deniyle tedavinin devam edebilmesi için tahli-
yesi talep edilen İrfan Eskibağ 7 Mayıs 2013’te 
yaşamını yitirdi.

•  Ahlat (Bitlis) K-1 Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 
uzun bir süredir tahliye edilmesi yönünde çağ-
rılar yapılan vücudunun yüzde 50’si felçli olan 
yüksek tansiyon hastası Gürgün Kurt (63) ge-
çirdiği beyin kanaması sonucu 22 Mayıs 2013’te 
yaşamını yitirdi.

•  Elazığ E Tipi Cezaevi’nde “insan öldürmek” 
suçlamasından tutuklu bulunan Rasim Onur 
Abay’ın 10 Temmuz 2013’te kaldığı koğuşun 
pencere demirlerine kendisini asarak intihar 
ettiği iddia edildi.
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valaetinde kendisini asarak intihar girişiminde 
bulunduğu, koğuş arkadaşları tarafından kurta-
rılan S.S.’nin Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı 
öğrenildi.

•  Darbe iddialarıyla açılan 28 Şubat davası kap-
samında hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası istenen eski YÖK Başkanı Kemal 
Gürüz, Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda 
14 Haziran 2013’te bileklerini keserek intihar 
teşebbüsünde bulundu.

•  Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
İbrahim Benzer’in (28), yatak çarşafını tavana 
asarak 18 Aralık 2013’te intihar girişiminde 
bulunduğu öğrenildi.

2013 yılında en az 9 kişi intihar girişiminde bulunurken, bu sırada 5 çocuk mahpusun da işkence 
gördüğü tespit edildi.

•  Hakkında açılan soruşturmalardan arkadaş-
larını sorumlu tutarak 22 Ocak 2013’te servis 
aracında 3 arkadaşını silahla vurarark öldüren 
birini de yaralan Sincan (Ankara) F Tipi Cezae-
vi gardiyanı Emre Ençok’un 27 Ocak 2013’te tu-
tuklu bulunduğu Bolu T Tipi Cezaevi’nde cam 
bardakla boğazını keserek intihar girişiminde 
bulunduğu iddia edildi.

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

•  Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan 
dolayı kalan S.S.’nin 3 Nisan 2013’te koğuşun tu-

2. CEZAEVLERİNDE İŞKENCE VE SORUNLAR11

11Sayısal veriler için bilançoya bakınız.

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

•  Bursa H Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edilen 
sürgün edilen Osman Kılavuz, Hüseyin Beyaz, 
Samet Aydemir ve Ayhan Dağ’ın “çıplak arama” 
uygulamasını reddettikleri için gardiyanlar 
tarafından darp edilerek tek kişilik hücrelere 
yerleştirildikleri 4 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu Tipi Cezaevi’nden Kandıra 
(Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 
sevk edilen sürgün edilen Turan Günana, Cihan 
Aydın ve Hayrettin Özkan’ın “çıplak arama” 
uygulamasını reddettikleri için gardiyanlar 
tarafından darp edilerek tek kişilik hücrelere 
yerleştirildikleri 5 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden 
firar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ersin 
Ekmekçi ile firar girişimine yardım ettikleri 
öne sürülen Ersin Ekmekçi’nin koğuş arkadaş-
ları Yusuf Candemir ve Şiyar Aydemir’in elleri 
arkadan kelepçeli bir şekilde dört gün boyunca 
yemek verilmeden bir hücrede tutuldukları ve 
darp edildikleri iddia edildi. Ersin Ekmekçi’nin 
ve Yusuf Candemir’in aileleri 15 Ocak 2013’te 
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’ne 
başvurarak hukukî yardım talebinde bulundu-
lar.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde Tekirdağ 
2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 
3 Ocak 2013’te sevk edilen 6 mahpusun ayakta 
sayım verme uygulamasını kabul etmedikleri 
için cezaevi müdürü ve gardiyanlar tarafından 
tehdit edildikleri 22 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Mersin E Tipi Cezaevi’nde kalan V.T. (17), görü-
şüne gelen babasına, “gece yarısı koğuşlarımıza 
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•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde “gasp” su-
çundan aldığı hapis cezası nedeniyle tutulan 
İsmail Ay’ın, “kalabalık ortamda yaşayamadığı” 
gerekçesiyle 15 kişilik koğuştan F tipi ceaevine 
sevk edilmek istediğini, talebinin kabul edilme-
mesi üzerine İsmail Ay’ın açlık grevine başladığı 
21 Şubat 2013’te öğrenildi. 28 Aralık 2012’de 
başladığı açlık grevi nedeniyle tutulduğu tek 
kişilik hücrede elleri ve ayakları kelepçeli halde 
kalan İsmail Ay’ın yakınlarıyla görüşmesine de 
“çevresine zarar verebileceği” gerekçesiyle izin 
verilmediği öğrenildi.

•  Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan Feyyaz Aras’ın 
“ifade vermesi gerektiği” gerekçesiyle koğu-
şundan alındığı ve götürüldüğü avukat görüş 
odasında kendilerini emniyet müdürü olarak 
tanıtan iki kişi tarafından tehdit edilerek başka 
kişiler aleyhinde ifade vermesi istendiği 22 Şu-
bat 2013’te öğrenildi.

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde bulunan 
Emrah Yayla, Yusuf Kenan Dinçer ve Talat 
Şanlı’nın 27 Şubat 2013’te koğuşlarına gelen 
gardiyanlar tarafından darp edildikleri TAYAD 
açıklandı.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sadık 
Çelik’in 28 Şubat 2013’te koğuşunun değiştiril-
mesine karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından 
darp edildiği ileri sürüldü.

•  Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde kalan 25 mahpu-
sun, gardiyanlar tarafından bulundukları ko-
ğuşlardan çıkarılarak askeri yürüyüş yapmaya 
zorlandığı 5 Mart 2013’te öğrenildi.

• Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sait 
Demir ve Mesut Demir’in kaldığı koğuşa giren 
gardiyanların 2 mahpusu darp ettikleri 7 Mart 
2013’te öğrenildi.

• Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Cihan Yeşil adlı 
mahkûmun kaldığı koğuşa 8 Şubat 2013’te giren 
gardiyanların Cihan Yeşil’i darp ederek zorla 
koğuşundan çıkarttıkları “süngerli oda” olarak 
bilinen yerde 3 saat boyunca darp ettikten son-
ra bilinci kapalı halde battaniyeye sarılı olarak 
koğuşuna bıraktıkları 13 Mart 2013’te öğrenildi. 
Cihan Yeşil’in gördüğü işkence nedeniyle hafıza 
kaybı yaşadığı ve sol kolundan felç geçirdiği 
ileri sürüldü

baskın yapıyorlar, tekli hücrelere atmakla tehdit 
ediyorlar” dediği 25 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 3 
mahpusun 24 Ocak 2013’te koğuşlarına giren 
gardiyanlar tarafından darp edildikleri olaya 
şahit olan Mehmet Halit Oruç’un ağabeyi Ab-
dülhalik Oruç’a telefonda haber vermesi sonucu 
28 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden Tekir-
dağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne talepleri olmak-
sızın 3 Ocak 2013’te sevk edilen 6 mahpusun 
koğuşuna giren gardiyanların çıplak arama 
uygulamasına karşı koyan 6 kişiyi darp ettikleri 
30 Ocak 2013’te öğrenildi. 

•  Çağdaş Hukukçular Derneği’ne, İdil Kültür 
Merkezi’ne ve Yürüyüş Dergisi’ne düzenlenen 
operasyon kapsamında İzmir’de 18 Ocak 2013’te 
tutuklanarak Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Mert Toka’nın ayakkabılarını çı-
karmadığı gerekçesiyle gardiyanlar tarafından 
dövüldüğü, başının duvara ve kalorifere vurul-
duğu 21 Ocak 2013’te Mert Toka’yı ziyaret eden 
annesinin durumu öğrenmesi sonucu ortaya 
çıktı.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 
Bülent Kapar ve Aligül Alkaya’nın, cezaevi yö-
netiminin koğuşlarda en fazla 10 kitap bulun-
durulması kararına itiraz ettikleri gerekçesiyle 
gardiyanlar tarafından darp edildikleri 1 Şubat 
2013’te öğrenildi.

•  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 13 Ocak 2013’te 
Çanakkale E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 mah-
pusun cezaevi girişinde fiziki saldırıya uğraması 
sonucu mahpuslardan Medeni Kaya’ın kolunun 
kırıldığı 9 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Gaziantep E Tipi Cezaevi’nden 13 Şubat 2013’te 
Yozgat E Tipi Cezaevi’ne talebi olmamasına 
rağmen sevk edilen Nuh Taş’ın da arasında 
bulunduğu 5 mahpusun cezaevinin girşinde 
gardiyanlar tarafından darp edildiği Nuh Taş’ın 
ailesine bildirmesiyle birlikte öğrenildi.

•  Van F Tipi Cezaevi’nde kalan 3 mahpusun 20 
gardiyan tarafından darp edildiği 18 Şubat 
2013’te yapılan basın açıklamasıyla ileri sürül-
dü.



Cezaevleri ve İnsan HaklarıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

109Türkiye İnsan Hakları Vakfı

•  İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul 
Şubesi’nde 2 Nisan 2013’te basın açıklaması 
yapan Mustafa Kocalar, Tekirdağ 2 Nolu F 
tipi Cezaevi’nde tutuklu olan kardeşi Mehmet 
Kocalar’ın hücresine yaptığı her giriş çıkışta 
bacağında platin olması nedeniyle çıplak arama 
uygulamasına maruz kaldığını, kardeşinin uy-
gulamaya karşı çıkması nedeniyle cezaevinde 
“A Takımı” olarak adlandırılan gardiyanlar 
tarafından darp edildiğini ifade etti.

•  30 Nisan 2013’te açıklama yapan Filiz Kar-
tal, kalp hastalığı nedeniyle Erzurum Devlet 
Hastanesi’nden Ankara’ya sevk edilen tutuklu 
eşi Burhan Kartal’ın kaldığı Sincan 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’nde işkence ve kötü muameleye 
uğradığını belirterek eşinin “bedenime elektrik 
verdiler, vücudum simsiyah ve darp izleri var” 
dediğini aktardı.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Lokman Coşkun’un (20) 2 Mayıs 2013’te görü-
len duruşması nedeniyle götürüldüğü Çağlayan 
(İstanbul) Adliyesi’nde aynı davada tutuksuz 
yargılanan arkadaşlarıyla tokalaştığı için jan-
darma erleri tarafından adliyenin alt katlarında 
bulunan bir hücreye götürülerek dövüldüğü 5 
Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Sivas E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet 
Kaplan’ın 26 Nisan 2013’te koğuşuna gelen 
gardiyanlar tarafından darp edildiği Metin 
Kaplan’ın yazdığı mektup sonucu 5 Mayıs 
2013’te öğrenildi.

•  Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde sohbet 
hakkını kullanmak üzere bir araya gelen Hülya 
Gerçek, Gamze Eroğlu ve Fadime Özkan’ın gö-
rüşmesini cezaevi yönetiminin kamerayla kayıt 
alınmak istemesine mahpusların itiraz etmesi 
üzerine gardiyanların 3 kadını darp ederek ko-
ğuşlarına götürdüğü 9 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 
9 Mayıs 2013’te açık görüş sırasında Fesih 
Nardan’ın üst araması yapılmak istenmesine 
itiraz etmesi üzerine gardiyanlar görüşteki tüm 
mahpusları ve ailelerini darp etti.

•  Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 9 
Mayıs 2013’te keyfi idari cezalara karşı kapı 
dövme eylemi yapan Mert Toka, Gökhan Ço-

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nden talepleri 
olmaksızın Şakran T Tipi Cezaevi’ne sevk 
edilen 3 tutuklu ve hükümlünün karara karşı 
çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildikleri 
16 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan Res-
miye Vatansever hakkında Erzurum’da açılan 
bir davada alındığı ileri sürülen karar nedeniyle 
7 Mart 2013’te DNA testi için kendisinden 
kan alınmak istenmesine karşı çıkan Remziye 
Vatansever’in gardiyanlar tarafından darp edil-
diği ailesinin yaptığı açıklama sonucu 16 Mart 
2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevi yönetim-
lerinin koğuşlarda 10’dan fazla kitap bulundu-
rulmayacağına dair aldığı karar üzerine 15 Mart 
2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
koğuşlara zorla giren gardiyanların kitaplara 
ve tutulan notlara el koydukları, uygulamaya 
direnen Seyfi Polat’ın “süngerli odada” 5 saat 
boyunca tutulduğu, İrfan Gerçek’in de tek ki-
şilik hücrede aynı süre boyunca tutulduğu 17 
Mart 2013’te öğrenildi.

•  Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adil 
Toprak, 17 Mart 2013’te kaldığı koğuştan tele-
fon görüşmesi yapacağı söylenerek 10 gardiyan 
tarafından alındığını belirterek, cezaevinde 
bulunan bir merdiven altına götürüldüğünü ve 
burada dövüldüğünü berliten mektubunu İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi’ne göndere-
rek hukuki yardım talebinde bulundu.

•  Çankırı Cezaevi’inde kalan 9 tutuklu ve hüküm-
lünün ailelerinin İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Diyarbakır Şubesi’ne yaptıkları başvuru sonucu 
9 kişinin çıplak arama uygulamasına karşı çık-
tıkları gerekçesiyle gardiyanlar tarafından darp 
edildikleri 29 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 4 tutuklu ve hü-
kümlünün 21 Mart 2013’te koğuşlarına yapılan 
baskın sonucu gardiyanlar tarafından darp edil-
dikleri 30 Mart 2013’te öğrenildi.

• Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde 
kalan Mehmet Emin Şen’in “mahpuslar hakkın-
da bilgi vermesi” yönündeki talebi kabul etme-
diği için gardiyanlar tarafından darp edildiği 30 
Mart 2013’te öğrenildi.
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•  Hatah’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüne 
neden olan çifte bombalı saldırıya dair istihbari 
bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan er 
Utku Kalı’nın tutuklu bulunduğu Sivas Askeri 
Cezaevi’nde, kendisini ziyarete gidenlerle yap-
tığı her görüşme sonrasında çıplak arama uygu-
lamasının dayatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin 
açıklama yapan Avukat Ceren Kalı, müvekkili-
nin gördüğü işkenceler nedeniyle 22 Temmuz 
2013’te suç duyurusunda bulundu.

•  Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Mazlum Alan’ın (19) cezaevinde gardiyanlar 
tarafından süngerli odada darp edildiği 23 Tem-
muz 2013’te iddia edildi.

•  Erzurum E Tipi Cezaevi’nden bir süre önce 
tahliye olan Kemal Aşan 23 Temmuz 2013’te 
yaptığığı açıklamada gardiyanların mahpuslara 
şiddet uyguladığını, bu nedenle bazı mahpus-
ların kemiklerinin kırıldığını, işkence gören 
mahkûmlardan bazılarının adlarının Veli Cey-
lan, Fettah Şener, Siyahmet Şimşek ve İsmet 
Şimşek olduğunu ifade etti.

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

•  İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri 
nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu bu-
lunduğu Şakran Kadın Cezaevi’nde gardiyanlar 
tarafından çıplak hale arandığını, darp ve taciz 
edildiğini savunarak suç duyurusunda bulun-
duğu 9 Ağustos 2013’te öğrenildi.

•  Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tu-
tulan Sevcan Dönmez’in kaldığı koğuşta “Alevi 
ve Kürt olduğu için” çeşitli bahanelerle gardi-
yanlar ve diğer mahkûmlar tarafından baskı 
gördüğü ve darp edildiği, Sevda Dönmez’in 
gördüğü baskı ve işkenceler nedeniyle 11 gün 
önce açlık grevine başladığı 23 Ağustos 2013’te 
öğrenildi.

•  Bolu T Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi 
Cezaevi’nde sevk edilen PKK ve KCK Davası 
mahpusu 10 kişinin cezaevinin girişinde uy-

ban ve Binali Çelik gardiyanlar tarafından darp 
edildi.

•  Mesane kanseri hastalığı nedeniyle Diyarbakır 
E Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) 2 Nolu 
Cezaevi’ne nakledilen ve 19 Mayıs 2013’te 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
ameliyat edilen Taylan Çintay’ın (36) 20 Ma-
yıs 2013’te taburcu edildikten sonra cezaevi 
girişinde kendisine uygulanmak istenen çıplak 
aramaya itiraz ettiği gerekçesiyle darp edilerek 
üzerinin soyulduğu 24 Mayıs 2013’te öğrenildi. 
Aldığı darbeler nedeniyle kanam geçiren ve 
acil servise kaldırılan Taylan Çintay hakkında 
“kendisini duvara vurup yaraladığı” iddiasıyla 
soruşturma başlatıldı.

•  Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan 
Yıkıcı’nın 30 Nisan 2013’te koğuşuna giren 
gardiyanlar tarafından darp edildiği, baygınlık 
geçiren ve vücudunda morluklar oluşan Hakan 
Yıkıcı’nın 2 Mayıs 2013’te hastaneye kaldırıldığı 
22 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan 
tutuklu ve hükümlülerin koğuşuna girerek 
çıplak arama uygulamasında bulunmak isteyen 
gardiyanlara mahpusların itiraz etmesi üzerine 
yapılan müdahale sonucu 3 kadının darp edile-
rek yaralandığı 23 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan De-
niz Kabak’ın kaldığı koğuşa giren gardiyanların 
eşyalarına el koymak istediği karşı koyan Deniz 
Kabak’ın darp edilerek süngerli odaya götürül-
düğü ve burada 2 saat boyunca kelepçeli halde 
tutulduğu 4 Temmuz 2013’te öğrenildi.

•  İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldık-
ları gerekçesiyle tutuklanarak Metris T Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen Alican Sünnetçioğlu, 
Oğuz Tekin, Mehmet Yalçın, Umut Akgül, Ah-
met Erol, Ahmet Kaya, Ali Sarıçiçek ve Özgür 
Yıldırım adlı 8 kişinin birarada tutuldukları adlî 
tutukluların saldırısına uğradıkları 14 Temmuz 
2013’te ortaya çıktı.

•  Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 
16 Temmuz 2013’te İzmir’de tutuklanan 11 
kişinin gönderildikleri Kırıklar 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde ilk gün yiyecek ve içecek verilme-
den bekletildikleri öğrenildi.
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•  Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’ndeki havalan-
dırmaların iç bölmelerine tel örgülerin yapıl-
masına karşı çıkan 7 mahkûmun gardiyanlar 
tarafından 6 Eylül 2013’te darp edildiği öğrenil-
di.

•  PKK Davası hükümlüsü ve tutuklusu 18 kişinin 
Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar etmesinin 
ardından talepleri olmasızın farklı cezaevlerine 
sevk edilen mahpuslardan Sincan (Ankara) F 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen 12 mahpusa “ince 
arama” uygulamasının dayatıldığı ve uygulama-
ya itiraz eden mahpusların darp edildiği 1 Ekim 
2013’te öğrenildi.

•  Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Engin Salkım’ın 28 Eylül 2013’te koğu-
şundan alınarak konulduğu camı kırık, karanlık 
ve yerleri ıslak olan hücrede 2 Ekim 2013’e ka-
dar gardiyanlarca darp edildiği öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir 
süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen 14 mahpusun darp 
edildiği, soğuk hücrelerde tutulduğu, mahpus-
lara sıcak su ve giysi verilmediği 8 Ekim 2013’te 
açıklandı.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bilal 
Nargili’nin telefon görüşmesine çıktığı sırada 
koridorda karşılaştığı arkadaşına selam verdiği 
için gardiyanlar tarafından darp edildiği 9 Ekim 
2013’te öğrenildi.

•  Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ser-
kan Onur Yılmaz’ın 9 Ekim 2013’te 10 gardiyan 
darp edildiği Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı 
açıklama sonucu öğrenildi.

•  Tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde 
gardiyanlar tarafından uygulanmak istenen çıp-
lak aramayı kabul etmediği için darp edilen ve 
Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen 
Barış Gürbey’e bu cezaevinde de çıplak arama 
uygulamasının yapılmak istendiği ve itiraz 
edince de gardiyanlar tarafından darp edildiği 
26 Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde ha-
valandırma alanlarına yerleştirilen kameralara 
tepki gösteren siyasi davalardan tutuklu ve hü-
kümlülerin kaldıkları koğuşlar 7 Kasım 2013’te 

gulanmak istenen çıplak arama işlemine di-
rendikleri için darp edildiği 24 Ağustos 2013’te 
öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nden İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’nde faks yoluy-
la yapılan başvuru sonucu Ahmet Aslan ve En-
gin Turak adlı çocuk tutukluların gardiyanlar ve 
cezaevi yönetimi tarafından darp edildikleri 29 
Ağustos 2013’te öğrenildi.

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

• Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
tutuklu bulunan KESK üyesi Hayri Aktaş’ın 
avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin dinlenmesi 
uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tara-
fından darp edildiği 2 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Eşsiz’in 
29 Ağustos 2013’te, “hastanedeki muayenesi 
esnasında kelepçelerinin açılmamasına itiraz 
ettiği” gerekçesiyle jandarma görevlilerince 
darp edildiği 6 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklan Bülent 
Taşdemir’in muayene için götürüldüğü hasta-
nede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul 
etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı ve 
cezaevine dönüş yolunda darp edildiği 6 Eylül 
2013’te öğrenildi.

•  Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’ndeki havalan-
dırmaların iç bölmelerine yapılan tel örgülere 
tepki gösteren kadınların gardiyanlarca darp 
edildikleri 12 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Erkin Kocaman’ın izlenmeden ve dinlenmeden 
avukatıyla görüşmek için görüş kabinin değiş-
tirilmesini istemesi nedeniyle gardiyanlar tara-
fından avukatının önünde dövüldüğü 17 Eylül 
2013’te öğrenildi.
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mahpuslardan Abdülkadir Bozkurt’un (20) çıp-
lak arama uygulamasına karşı çıkması üzerine 7 
gardiyan tarafından darp edilerek zorla elbisele-
rinin çıkarıldığı 2 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan bazı çocuk 
tutuklu ve hükümlülerin gardiyanlar tarafın-
dan darp edildikleri 9 Aralık 2013’te açıklandı. 
Yaralanan çocukların Midyat (Mardin) M Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nden teda-
vi olmak için Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne ge-
len Selahattin Elma, Cemal Günsel ve Mahmut 
Baran adlı mahpusların hastanede tutuldukları 
odada ve cezaevi ring aracında jandarma erleri 
tarafından dövüldükleri 10 Aralık 2013’te öğre-
nildi.

•  Mardin Çocuk Cezaevi’nden talepleri olmak-
sızın ve “kemik taramasına götürülecekleri” 
gerekçesiyle Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne 
sevk edilen M.K. ve F.T.’nin sevk esnasında ve 
götürüldükleri cezaevinde günlerce darp edil-
dikleri 12 Aralık 2013’te İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Ankara Şubesi’nin açıkladığı rapor sonu-
cu ortaya çıktı.

•  Bakırköy (İstanbul) Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde gördüğü tedavi nedeniyle Bolu F 
Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’ne sevk edilen hasta mahpus Bay-
ram Yaruk’un cezaevi girişinde “çıplak arama” 
adı altında yapılan uygulamaya karşı çıktığı için 
4 gardiyan tarafından darp edildiği 11 Aralık 
2013’te öğrenildi.

•  Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Okan 
Danacı’nın cezaevinden 12 Aralık 2013’te diş 
muayenesi olmak için götürüldüğü hastanede 
kelepçeli olarak tedavi olmayı reddedince ya-
nında bulunan jandarma erleri tarafından darp 
edildiği öğrenildi.

•  Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan Ciwan Şayık, 
Serhat Şavluk, Emin İrmez ve Şahin Sümbül’ün 
talepleri olmaksızın Kırıklar (İzmir) 1 Nolu 
F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 26 Aralık 
2013’te öğrenildi. Mahpusların konuldukları 
koğuşta kamera bulunmasına tepki göstermele-
ri üzerine gardiyanlar tarafından darp edildik-
leri bildirildi.

jandarma erleri ve gardiyanlar tarafından 
basıldı. Darp edilerek koğuşlarından çıkarılan 
60 mahpusun tek kişilik hücrelere konulduğu 
öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK 
davasından hükümlü dört kişinin muayene için 
götürüldükleri hastanede kelepçeli muayeneyi 
kabul etmedikleri için darp edildikleri 9 Kasım 
2013’te öğrenildi.

•  Mardin E Tipi Cezaevi’nden 10 Kasım 2013’te, 
Muş E Tipi Cezaevi’nden 12 Kasım 2013’te Te-
kirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerine sevk edi-
len toplam 99 mahpusa cezaevlerinin girişinde 
çıplak arama uygulamasının dayatıldığı, uygu-
lamaya karşı çıkan mahpusların ise gardiyanlar 
ve jandarma erleri tarafından darp edildiği 18 
Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edilen 12 
mahpusa henüz elbiselerinin verilmediği 20 
Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 13 Kasım 
2013’te, Edirne F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 60 
mahpusa cezaevlerinin girişinde çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı, uygulamaya karşı 
çıkan mahpusların ise gardiyanlar ve jandarma 
erleri tarafından darp edildiği 29 Kasım 2013’te 
öğrenildi. 

•  Şakran (İzmir) 2 ve 3 Nolu T Tipi Cezaevle-
rinde tutulan hasta mahpuslar Mehmet Yavuz, 
Mahmut Baran, Cemal Gürsel, Selahattin Elma, 
Ahmet Taş ve Sefkan Becerikli adlı 6 kişinin 
muayene için hastaneye giderken ring aracının 
içinde jandarma erleri tarafından darp edildik-
leri 30 Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Tutuldukları Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nden tedavi için 20 Kasım 2013’te 
Yuvacık Diş Hastanesi’ne sevk edilen Kenan 
Kırkkaya, Tolga Bülbül, Utku Aykan ve Haydar 
Yeşilbingöl’ün, ring aracındaki kabinlerde bulu-
nan kameraları “peçeteyle kapattıkları” gerek-
çesiyle jandarma erleri tarafından darp edilkleri 
2 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Mardin E Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edilen 
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spor ayakkabının kendisine teslim edilmesini 
talep etmesinin ardından gardiyanlar tarafın-
dan darp edildiği 30 Aralık 2013’te öğrenildi.

*  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye-
si Murat Akıncı’nın ailesi tarafından gönderilen 

3. AÇLIK GREVİ EYLEMLERİ

2013 yılında 9 cezaevinde 21’i kadın, 2’si çocuk toplam 140 mahpusun açlık grevi eylemi yaptığı 
tespit edildi. Açlık grevi eylemi yapanların 30’u gerekçe olarak işkence gördüğünü söyledi. 8 kişi ise 
talep etmeksizin yapılan sevki gerekçe gösterdi.

•  Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan 9 
tutuklu ve hükümlünün, cezaevi yöneminin 
yaptıkları koğuş değişikliği talebini yanıtsız 
bırakması nedeniyle 14 Mart 2013’te açlık grevi 
eylemine başladıkları 21 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan 
Hüsnü Elçik ve Ozan Bektaş adlı çocukların, 
cezaevinde uygulanan hakaret ve kaba dayağa 
karşı 19 Nisan 2013’te açlık grevine başladıkları 
26 Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
21 tutuklu ve hükümlünün cezaevinde çıplak 
arama uygulamasının dayatılması, sohbet 
hakkının engellenmesi gibi baskılara karşı 36 
gündür devam ettiği açlık grevi eylemi, Tekir-
dağ Cumhuriyet Başsavcısı’nın taleplere olumlu 
yaklaşmasının ve taleplerin karşılanacağı yö-
nündeki irade beyanı üzerine 29 Nisan 2013’te 
sonlandırıldı. 

 Hastaneye sevk edilerek genel kontrolden geç-
tikten sonra diyet programına alınan 21 tutuklu 
ve hükümlünün 25 Mart 2013’te süresiz-dönü-
şümsüz açlık grevi eylemine başlamasına neden 
olan talepleri şunlardı: 

 “Hapishaneye girişte dayatılan çıplak arama uy-
gulamasına ve fiziki işkencelere son verilmeli, 

 Tutsaklara yönelik başta fiziki ve psikolojik iş-
kence olmak üzere hakaret ve aşağılayıcı tavır 
ve uygulamalara son verilmeli 

 Havalandırma hakkı günde yalnızca bir saat ile 
sınırlandırılan ve hiçbir sosyal faaliyete katılı-
mına izin verilmeyen ağırlaştırılmış müebbet 
hükümlüsü mahpusların koşulları iyileştirilmeli 

 45/1 nolu “Sohbet Hakkı” genelgesi tam olarak 
ve tüm mahpuslara ayrımsız uygulanmalı

 Aramalar amacına uygun yapılmalı, talan etme 
ve başta el yazması anı, öykü, şiir vb. içerikli 
olan defterlerimize el koyma uygulamasına son 
verilmeli 

 Keyfi bir biçimde açılan disiplin soruşturmaları 
ve kesinleşen cezalar iptal edilmeli 

 Hastane sevklerindeki kelepçeli muayene tedavi 
dayatmasına son verilmeli

 Mahpusların hangi hücrede kimlerle kalacağına 
dair alınan kararlarda kişinin tercihi esas alın-
malı, zorla ve yaptırım amaçlı yer değişikliği 
uygulamalarından vazgeçilmeli 

 Mahpuslar arası dayanışmaya izin verilmeli, bu 
kapsamda adımıza kayıtlı su ısıtıcısı, televizyon, 
buzdolabı gibi eşyaların ihtiyacı olan arkadaşla-
rımıza verilmesi önündeki engeller kaldırılma-
lı.”

•  Van F Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutu-
lan 12 tutuklu ve hükümlü cezaevinde yaşanan 
hak ihlallerine ve işkence uygulamalarına karşı 
13 Mayıs 2013’te başlatılan süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevi eylemine 24 Mayıs 2013’te 
katılma kararı aldı. Böylelikle açlık grevi eylemi 
yapanların sayısı 24’e yükseldi.

•  Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar 
tarafından darp edilen Suphi Solmaz’ın cezaevi 
idaresinin uygulamalarına karşı 37 gündür açlık 
grevinde olduğu ailesi tarafından 5 Temmuz 
2013’te açıklandı.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 12 kadın mah-
pusun cezaevi yönetiminin uygulamalarını 
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•  Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 mah-
pusun talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) 6 
Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 3 Aralık 
2013’te öğrenildi. Sevk edildikten sonra tek 
kişilik hücrelerde tutulan mahpuslardan 6’sının 
cezaevindeki baskılara karşı açlık grevine başla-
dığı bildirildi. Cezaevinde tek kişilik hücrelerde 
tutulan mahpuslardan 2’sinin daha cezaevinde-
ki baskılara karşı 5 Aralık 2013’te açlık grevine 
başladığı öğrenildi.

•  Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 15 mahpusun 
cezaevindeki çıplak arama ve darp uygulamala-
rını protesto etmek amacıyla 1 Aralık 2013’te 
süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başla-
dıkları öğrenildi.

protesto etmek için açlık grevine başladığı 7 
Ağustos 2013’te öğrenildi. Mahpusların 30 
Temmuz 2013’te açlık grevi eylemine başlama-
sına koğuşların erkek gardiyanlar tarafından 
aranmasının neden olduğu açıklandı.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir 
süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 13 mahpusun soğuk hüc-
relerde tutularak mahpuslara sıcak su ve giysi 
verilmemesi üzerine süresiz ve dönüşümsüz aç-
lık grevi eylemine başladıkları 29 Ekim 2013’te 
öğrenildi. Mahpuslar üzerindeki baskıların 
devam etmesi üzerine süresiz ve dönüşümsüz 
açlık grevine devam eden 32 mahpusa destek 
vermek amacıyla 16 mahpusun daha açlık grevi 
eylemine başladıkları 8 Kasım 2013’te öğrenildi. 

4. BEDENİNİ YAKAN MAHPUSLAR

2013 yılında 1 mahpus işkence gördüğü gerekçesiyle bedenini ateşe vererek yaşamını yitirdi. 

•  Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Erhan Kaya’nın bulunduğu koğuşta 13 Ocak 
2013’te “işkence gördüğü” gerekçesiyle hastane-
ye gitmek istemesine izin verilmemesi nedeniy-
le yatağını ve bedenini ateşe verdiği öğrenildi. 

Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Erhan 
Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

 İzmir’de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Yanık Ünitesi’nde tedavi gören Erhan Kaya’nın 
19 Ocak 2013’te yaşamını yitirdiği öğrenildi.

329 mahpusa 3276 gün hücre cezası verilirken, bu kişilerden 11’inin işkence gördüğü; 183’ünün 
sürgün edildiği; 93’üne 430 ay görüş yasağı verildi; 93’üne 241 ay iletişim yasağı verildiği; 10’una 
5200 TL para cezası verildiği de ortaya çıktı.

•  Bolu T Tipi Cezaevi’nde kalan Seyfettin Yakut’a 
açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle 40 
gün hücre cezası verildiği, Erdal Erbekler’e ise 
aynı gerekçeyle 3 gün hücre cezası verildiği, 
aynı gerekçeyle Felemez Teker’in Şanlıurfa E 
Tipi Cezaevi’nden sevk edildiği Bolu T Tipi 
Cezaevi’nde çıplak arama uygulamasına maruz 
kaldığı ve darp edildiği 4 Ocak 2013’te öğrenil-
di.

•  Devrimci Mücadele Birliği Dergisi’nin eski 
Yazı İşleri Müdürü Nurettin Temel hakkında 
verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 

onanması üzerine Nurettin Temel’in 11 yıldır 
tutuklu olarak kaldığı Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konduğu 8 Ocak 
2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde aldığı ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı 
tek kişilik hücrede tutulan Nuri Akbulut’a ait 
olan ve daha önce üç cezaevi idaresi tarafından 
“sakıncalı değildir” kaşesi basılan “Demokrasi 
Tarihi Üzerine Araştırma” başlıklı yazıya ce-
zaevi idaresi tarafından el konulduğu ve Nuri 
Akbulut’a yazının içinde bulunan alıntılar ne-
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• Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne Mardin E 
Tipi Cezaevi’nden 15 Temmuz 2012’de talepleri 
olmaksızın sevk edilen 180 mahpusa “isyan 
çıkardıkları” iddiasıyla 10’ar gün hücre cezası 
verildiği 23 Mayıs 2013’te öğrenildi.

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

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan De-
niz Kabak’ın hücre aramasına jandarma erleri-
nin de katılmasına itiraz ettiği için darp edilerek 
süngerli odaya götürüldüğü, sonrasında da De-
niz Kabak’a bir ay ziyaret yasağıyla bir ay hücre 
cezası verildiği 12 Ağustos 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan mide 
kanseri hastası Cihan Asi’ye (32) 10 günlük 
hücre cezası verildiği 17 Ağustos 2013’te öğre-
nildi.

•  Belinde sinir sıkışması nedeniyle ameliyat 
olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 
Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk 
edilen Ömer Akbey’in zorla çıplak arama uygu-
lamasına direnmesi üzerine tek kişilik hücreye 
konduğu 17 Ağustos 2013’te öğrenildi.

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 10 
kişiye “koğuşlara takılan kameraları kırdıkları” 
gerekçesiyle 20’şer gün hücre cezası ile 520’şer 
TL para cezası verildiği 31 Ağustos 2013’te öğ-
renildi.

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde “Gezi Parkı 
eylemlerinde yer aldıkları” suçlamasından tu-
tuklu bulunan 24 kişiye “koğuşlara yerleştirilen 
kameraları kırdıkları” gerekçesiyle 20’şer gün 
hücre cezası verildiği 31 Ekim 2013’te öğrenildi.

• Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan Azad Dündan, 
Ergin Sönmez, Anış Demiral, Ali Ertunç ve 
Reşit Dayan adlı 5 mahpusa “kurum tesislerine, 
araç ve gereçlerine zarar verdikleri” gerekçesiyle 
10’ar gün hücre cezası verildiği 4 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

•  Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan 
Özlem Taşdemir’e yakasına taktığı “devrimci 
avukatlara özgürlük” kokartı nedeniyle cezaevi 

deniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla 11 gün hücre cezası verildiği 9 
Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kendisine 
gönderilen Kürtçe bir yazı nedeniyle Ahmet Ba-
ran adlı mahpusa 11 gün hücre cezası verildiği 
14 Ocak 2013’te öğrenildi.

• Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan 
Sultan Şaman adlı mahpusa Batman M Tipi 
Cezaevi’nde iken “kamu malına zarar verdiği” 
iddiasıyla 40 gün hücre cezası verildiği 20 Ocak 
2013’te öğrenildi.

•  Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde bulunan 
Cemil Yavuz’un talebi olmaksızın Çanakkale E 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve Cemil Yavuz’a 
12 gün hücre cezası verildiği 6 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan 11 mahpu-
sa “koğuş duvarlarına küçük delikler açtıkları” 
iddiasıyla cezaevi yönetimi tarafından en az 
7’şer gün hücre cezası verildiği 16 Mart 2013’te 
öğrenildi.

•  Hatay E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Eyüp 
Çelik’in cezaevi girişinde askerler tarafından 
darp edildiği, uygulamaya karşı çıkmaya çalışan 
Şeyhmus Okşaner ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hüc-
re cezası verildiği 5 Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Silivri (İstanbul) 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 
tutulan 91 tutuklu ve hükümlüye “açlık grevi 
eylemi gibi bazı protesto eylemlerine katıldık-
ları” gerekçesiyle cezaevi disiplin kurulu tara-
fından toplam 237 ay iletişim yasağı cezası, 429 
ay görüş yasağı cezası ve 386 gün hücre cezası 
verildiği 3 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Delil 
Tekin’e ve iki arkadaşına cezaevi yönetimi tara-
fından 10’ar gün hücre cezası verildiği 27 Mayıs 
2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan Hay-
riye Yağbasan ve Hürriyet Doğan’ın 16 Mayıs 
2013’te gardiyanların “koğuşlarında bir şey sak-
ladıkları” iddiasıyla yapmak istedikleri çıplak 
aramayı kabul etmedikleri için darp edildikleri 
ve iki mahpusa 3’er gün hücre cezası verildiği 27 
Mayıs 2013’te öğrenildi.
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rekçesiyle 20’şer gün hücre cezası verildiği 8 
Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Burdur E Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK dava-
sından hükümlü 5 kişiye bir ay önce cezaevine 
yerleştirilen kameraları kırdıkları gerekçesiyle 
3’er gün hücre cezası verildiği 15 Aralık 2013’te 
öğrenildi.

yönetimi tarafından “suç örgütüne ait sembol 
taşıdığı” gerekçesiyle 11 gün hücre cezası veril-
diği 7 Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan 
Songül Enüştekin, Hülya Dursun ve Meryem 
Akpolat’a “devlet malına zarar verdikleri” ge-

5. ZORUNLU SEVKLER12

12Sayısal veriler için bilançoya bakınız.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde 29 Aralık 
2012’de gardiyanlar tarafından darp edilen 11 
tutuklu veya hükümlünün TBMM İnsan Hak-
larını İnceleme Komisyonu’nun 5 Ocak 2013’ye 
cezaevine yaptığı inceleme ziyaretinden bir gün 
önce Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi.

•  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu 
veya hükümlünün talepleri olmaksızın Bandır-
ma (Balıkesir) M Tipi Cezaevi’ne sevk edildik-
leri, 34 tutuklu ve hükümlünün de yine talepleri 
olmaksızın başka cezaevlerine sevk edilecekleri 
5 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Cen-
giz Atsız, Cengiz Çelik, Adnan Titiz, Hüseyin 
Türeli, Ferhat Tagay, Hayrettin Öztekin, Berat 
Birtek, Selahattin Sümeli, Cihan Aydın, Turan 
Günana adlı 10 tutuklu ve hükümlünün taleple-
ri olmaksızın farklı cezaevlerine sevk edildikleri 
14 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tutuklu epilepsi hastası Lezhat Değirmenci’nin 
“seyahat edemez” raporuna rağmen raporunun 
“seyahat edebilir” şeklinde değiştirilerek Diyar-
bakır D Tipi Cezaevi’nden Bafra (Samsun) T 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 22 Ocak 2013’te 
açıklandı.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklu 
ve hükümlülerden Mehmet Tiryaki, Mehmet 
Develi, Ömer Çelik, Muhsin Avcı ve Emin 
Aladağ’ın Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne, Zeki 
Bayhan, Hacı Sincer, Medeni Sağlam, Muzaffer 
Akış ve Ataç Gübe’nin ise Sincan (Ankara) F 
Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 22 Ocak 
2013’te sevk edildikleri öğrenildi.

•  Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde bulunan 
27 mahpusun talepleri olmaksızın 21 Ocak 
2013’te Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne ve F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

•  Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan 24 mahpusun 
talepleri olmaksızın 26 Ocak 2013’te çeşitli ce-
zaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.

•  28 Ağustos 2012’de kaldığı Antalya L Tipi 
Cezaevi’nde dört arkadaşıyla birlikte darp 
edildiği raporlarla kanıtlanan Mehmet Şirin 
Tekmenüray’a 3 ay görüşe çıkmama cezası ve-
rildiği ve Mehmet Şirin Tekmenüray’ın Denizli 
D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 26 Ocak 2013’te 
öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuk-
lu ve hükümlülerden 8’inin Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 28 Ocak 2013’te 
sevk edildikleri öğrenildi. 

•  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde bulunan 62 tu-
tuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın fark-
lı cezaevlerine sevk edildikleri 5 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde bulunan 
6 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 6 
Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde 
tek kişilik hücrede tutulan H.D. adlı çocuğun 
talebi olmaksızın Sincan (Ankara) Çocuk 
Cezaevi’ne sevk edildiği, cezaevinin girişinde 
yapılmak istenen çıplak arama uygulamasına 
itiraz eden H.D.’nin gardiyanlar tarafından darp 
edildiği 9 Şubat 2013’te öğrenildi.
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•  Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan 84 tutuklu 
ve hükümlü Adalet Bakanlığı’nın kararı doğrul-
tusunda talepleri olmaksızın 18 Mart 2013’te 
Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Karar 
nedeniyle toplam 300 tutuklu ve hükümlünün 
sevk edileceği öğrenildi.

• Batman E Tipi Cezaevi’nde kalan 33 tutuklu ve 
hükümlü Adalet Bakanlığı’nın kararı doğrul-
tusunda talepleri olmaksızın Tekirdağ T Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri 20 Mart 2013’te 
öğrenildi.

•  Malaya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin, 
Cem Aslan, Murat Çeçen ve Atilla Özgeyik adlı 
4 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
Samsun E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 23 
Mart 2013’te öğrenildi.

•  Rize L Tipi Cezaevi’nde kalan Hemgin Durak’ın 
talebi olmaksızın 24 Mart 2013’te Kırıkkale F 
Tipi Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksı-
zın Çankırı E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Edip 
Yalçınkaya, Sait Demir, Said Gürkan ve Nuri 
Tiryaki’nin cezaevinin girişinde darp edildikle-
ri 27 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan 
Mehmet Bıldırcın, Mustafa Abacı, Mehmet 
Doğan’ın talepleri olmaksızın 28 Mart 2013’te 
Ceyhan M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 3 
Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan 20 tutuklu ve 
hükümlünün talepleri olmaksızın Ümraniye 
(İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 5 
Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu ve 
hükümlünün talepleri olmaksızın Amasya E 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 5 Nisan 2013’te 
öğrenildi.

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan İlyas Arzu 
ve Ercan Alp’in talepleri olmaksızın Ceyhan 
(Adana) M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 5 
Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Çetin Arkaş ve 
Nasrullah Kuran’ın talepleri olmaksızın Nazilli 
(Manisa) E T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 5 
Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 
mahpuslardan 6’sının Kandıra (Kocaeli) 1 ve 
2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne, 5’inin Muğla E Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri 
15 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde kalan mahpus-
lardan 18’inin Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri 
15 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde kalan mahpus-
lardan 8’inin Erzurum H Tipi Cezaevi’ne talep-
leri olmaksızın sevk edildikleri 15 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 41 
mahpusun talepleri olmaksızın ve gerekçe gös-
terilmeden Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne 
sevk edildikleri 19 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Silifke (Mersin) M Tipi Cezaevi’nde bulunan 
12 mahpusun talepleri olmaksızın Eskişehir H 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 21 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde bulunan 5 mah-
pusun talepleri olmaksızın Kastamonu E Tipi 
Cezaevi’ne 11 Şubat 2013’te sevk edildikleri 
öğrenildi.

•  Malatya E Tipi Cezaevi’nden kalan 10 mah-
pusun talepleri olmaksızın 19 Şubat 2013’te 
Kastamonu E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi.

•  Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nde kalan 45 
mahpusun talepleri olmaksızın Gümüşhane E 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 28 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan 20 tutuklu ve 
hükümlünün talepleri olmaksızın başka cezaev-
lerine sevk edildikleri 10 Mart 2013’te öğrenildi. 
Aynı cezaevinde kalan 16 tutuklu ve hükümlü 
de 11 Mart 2013’te başka cezaevlerine talepleri 
olmaksızın sevk edildi.

•  Bolu F Tipi Cezaevi’nden kalan Nasrullah Ku-
ran ve Çetin Alkaş’ın 16 Mart 2013’te talepleri 
olmaksızın Nazilli (Manisa) E Tipi Cezaevi’ne 
sevk edildikleri öğrenildi.
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•  Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslardan 
9’unun Muş E Tipi Cezaevi’ne, birinin ise Erzu-
rum E tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk 
edildikleri 30 Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 61 
mahpusun talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri 8 Kasım 2013’te öğ-
renildi.

•  Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan 16 mahpu-
sun “yer darlığı” gerekçesiyle talepleri olmaksı-
zın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 11 
Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan 72 mahpusun 
talepleri olmaksızın Bandırma (Balıkesir) T 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 11 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

•  Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan 50 mah-
pusun Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo 
sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra 
örülmek istenen duvara karşı eylem yaptıkları 
gerekçesiyle talepleri olmaksızın 11 Kasım 
2013’te Tekirdağ 2 Nolu Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 10 mahpusun 
talepleri olmaksızın Oltu (Erzurum) T Tipi 
Cezaevi’ne ve Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne 
sevk edildiği 12 Kasım 2013’te öğrenildi. 

• Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan 65 
mahpusun talepleri olmaksızın Edirne F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildiği 13 Kasım 2013’te öğre-
nildi.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 23 tutuklu ve 
hükümlünün talepleri olmaksızın 7 Aralık 
2013’te Van F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi.

•  Hakkâri Kapalı Cezaevi’nde tutulan H.D., R.D., 
B.T., F.E., S.D., M.K. ve D.A. adlı 7 çocuğun 11 
Aralık 2013’te talepleri olmaksızın 1433 km. 
uzaklıktaki Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne 
sevk edildikleri 23 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan 11 
tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 5 
Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
3 çocuğun talepleri olmaksızın Siirt E Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri 20 Haziran 2013’te 
öğrenildi.

•  Çeşitli cezaevlerinde tutulan 27 tutuklu ve 
hükümlünün talepleri olmaksızın 21 Haziran 
2013’te Van F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutulan Aydın Çelik, 
Ömer Seydaoğlu, Bülent Buluç, Emrullah Kur-
can ve Faysal Güner adlı 5 mahûmun talepleri 
ve haberleri olmaksızın Adalet Bakanlığı’nın 
talebi doğrultusunda 23 Eylül 2013’te Çorum L 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

•  Van’da 11 Ekim 2013’te Tutuklu Hükümlü Aile-
leri Hukuk Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) 
adına bir açıklama yapan Ahmet Aygün 14-28 
Eylül 2013 tarihleri arasında 39 mahpusun Van 
F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın başka 
cezaevlerine sevk edildiklerini söyledi.

•  Antalya’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle 4 Ekim 2013’te tutuklanan Ayşe 
Deniz Karacagil’in tutuklu bulunduğu Antalya 
L Tipi Cezaevi’nden talebi olmamasına rağmen 
Alanya L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 12 Ekim 
2013’te öğrenildi.

•  Kayseri Kapalı Cezaevi’nde tutulan 46 mahpu-
sun gardiyanlar ve cezaevi yönetimi tarafından 
darp edildiği ve 46 kişinin talepleri olmaksızın 
başka cezaevlerine sevk edildikleri 23 Ekim 
2013’te öğrenildi.

 Mahpusların işkence gördüğünü öğrenerek 
cezaevinin önünde eylem yapan aileler, bayram 
dolayısıyla 20 Ekim 2013’te yapılan açık görüş 
esnasında cezaevi müdürünün Mehmet Cerit’e 
ve ailesine “sen benim memuruma saygısız dav-
ranamazsın” diyerek Mehmet Cerit’in çocuğuna 
vurduğunu, ailelerin cezaevinden çıkmasından 
sonra ise mahpusların cezaevinin bahçesinde 
dövüldüğünü ifade ettiler.



Cezaevleri ve İnsan HaklarıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

119Türkiye İnsan Hakları Vakfı

•  Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde PKK 
Davası’ndan tutulan Suriye vatandaşı Lamia 
Asu’nun bir yıldır kimseyle görüşmesine izin 
verilmediği, bir yıl içinde avukatıyla da 2 kez 
görüşebildiği 15 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri 
nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu bu-
lunduğu Şakran Kadın Cezaevi’nde avukatıyla 
görüşmeye giderken gardiyanlar tarafından 
çıplak hale arandığını, darp ve taciz edildiği, 
uygulamaya direnmesi nedeniyle Elif Kaya’ya 
ikinci kez bir ay görüş yasağı cezası verildiği 23 
Ağustos 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ar-
kadaşı Serhat Yüksel’in ziyarete giden Neriman 
Birlikler’e, cezaevi girişinde “taciz düzeyine va-
ran aramaya itiraz ettiği” için “görevli gardiyana 
hakaret ettiği” iddiasıyla bir ay görüş yasağı 
verildiği 29 Ağustos 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali 
Gülmez’in hücresinde yetiştirdiği bitkilerin 
cezaevinin ikinci müdürü Haydar Ali Ak’ın 
talimatıyla sökülmek istenmesine itiraz eden 
ve karşı çıkan Ali Gülmez’e “bir aylık ziyaretçi 
yasağı” verildiği 14 Kasım 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde koğuşlara 
yerleştirilen kameralara karşı çıktıkları için 
gardiyanlar tarafından darp edilen tutuklu ve 
hükümlülere destek vermek için Kandıra (Ko-
caeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “slogan atma ve 
kapıları dövme” eylemi yapan en az 10 mahpusa 
45’er gün görüş yasağı cezası verildiği 27 Kasım 
2013’te öğrenildi.

2013 yılında ikisi ziyaretçi olmak üzere cezaevlerinde en az 43 kişiye toplam 119 ay görüş yasağı 
verildiği öğrenilirken, bu kapsamda bir kişinin 4 ay da iletişim yasağı aldığı, bir kişinin ise işkence 
gördüğü tespit edildi.

•  Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
“KCK Soruşturması” nedeniyle 13 Şubat 
2012’den beridir tutuklu bulunan eşi Ali Sidar 
Yılan ile görüşmeye giden Leyla Yılan’a “arama 
sırasında yüzüğünü çıkarmadığı” gerekçesiyle 2 
ay görüş yasağı cezası verildiği 7 Ocak 2013’te 
öğrenildi.

•  Bursa H Tipi Cezaevi’nde kalan 22 tutukluya, 
“açık görüş sırasında kavga çıkarttıkları” ge-
rekçesiyle 3’er ay açık görüş yasağı verildiği 19 
Ocak 2013’te öğrenildi.

•  “Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi 
(DHKP-C) Örgütü Soruşturması” kapsamında 
çeşitli illerde düzenlenen operasyon sonucu 21 
Ocak 2013’te tutuklananlardan Çağdaş Hukuk-
çular Derneği yönetici ve üyesi olan avukatlar 
Selçuk Kozağaçlı, Taylan Tanay, Güçlü Sevimli 
ve Günay Dağ’a 23 Ocak 2013’te sevk edildikleri 
Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nin 
girişinde yapılmak istenen üst aramasına diren-
dikleri ve slogan attıkları iddiasıyla 1’er ay görüş 
yasağı verildiği 8 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Malatya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin’e 
“hücresinde gereksiz yere marş söylediği” 
gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından 4 ay 
haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bı-
rakma ile 10 ay ziyaretçi yasağı cezası verildiği 
25 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan oğlu Ali 
Erden’i ziyaret eden Ali Erden’in babasına, açık 
görüş esnasındaki uygulamalara tepki gösterdi-
ği gerekçesiyle 6 ay açık görüş yasağı verildiği 2 
Mart 2013’te öğrenildi.

2013 yılında çadırkentlerde tutulan Suriyeliler’den 12’si çıkan yangınlar sonucu yaşamını yitirdi, 
8’i de yaralandı.

• Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye’deki 
şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadırkentte 8 Ocak 2013’te bir çadırda 
çıkan yangında yaralanan 3’ü çocuk 6 kişiden 
Eye Raği (5) yaşamını yitirdi. 

•  Akçakale’de 8 Ocak 2013’te bir çadırda çıkan 
yangında yaralanan 3’ü çocuk 6 kişiden Şaat 
Raği (15) ve Recep Raği ve iki kişi daha 9 Ocak 
2013’te yaşamını yitirdi.
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•  Ceylanpınar’da 24 Nisan 2013’te bir çadırda 
çıkan yangında ağır yaralanan 6 çocuktan 2’si 
kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yaşamlarını yitirdiler.

•  Ceylanpınar’da 28 Ağustos 2013’te bir çadırda 
çıkan yangın sonucu İbrahim Halabi (41) adlı 
Suriyeli yaralandı.

•  Ceylanpınar’da 15 Ocak 2013’te bir çadırda çı-
kan yangında yaralanan bir anne ile 3 çocuğu 
yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. 

•  Akçakale’de 27 Mart 2013’te bir çadırda çıkan 
yangında yaralanan 3 kardeşten Sudra (7) yaşa-
mını yitirdi. 

6. SAĞLIK HAKKI
•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 

Sinan Salhan’ın, sağlık sorunları nedeniyle gö-
türüldüğü hastanede kelepçeli şekilde muayene 
olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin 
yapılamadığı 14 Ağustos 2013’te öğrenildi. 

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Fırat Yağmakan’ın, sağlık sorunları ne-
deniyle götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde 
muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle 
tedavisinin yapılamadığı 15 Ağustos 2013’te 
öğrenildi. 

•  İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunan Eyüp Çelik’in, sağlık sorunları 
nedeniyle götürüldüğü hastanede Doktor B.C. 
tarafından uygulanmak istenen kelepçeli şekil-
de muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle 
tedavisinin yapılamadığı 27 Ağustos 2013’te 
öğrenildi. 

•  Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bilal 
Nargilli’nin, göz muayenesi için götürüldüğü 
Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde kelepçeli şekilde 
muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle 
tedavisinin yapılamadığı 28 Ağustos 2013’te 
öğrenildi. 

•  Siirt E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan 
Gülen Kılıçoğlu’nun muayene için götürüldüğü 
hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı 
kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapıla-
madığı 18 Ekim 2013’te öğrenildi. 

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa 
Eşsiz’in, “hastanedeki muayenesi esnasında 
kelepçelerinin açılmamasına itiraz ettiği” gerek-
çesiyle jandarma görevlilerince darp edildiği 24 
Ekim 2013’te öğrenildi. 

•  Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde 2013 
yılının Şubat ayında işkence ve kötü muamele 
uygulamalarını protesto eden çocuk tutuklular 
koğuştaki yatakları ateşe vermiş, çıkan yangın 
sonucu S.Ş.G. (17) ağır yaralanmıştı. 9 aydır 
Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ya-
nık Ünitesi’nde tedavi gören S.Ş.G.’nin tedavi 
tamamlanmadan sevk edildiği Sincan (Ankara) 
Çocuk Cezaevi’ne sevk edildiği 9 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

•  Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde 
kaloriferlerin soğuğa rağmen yakılmadığı ve 
tutuklu ve hükümlülerin soğuğa bağlı olarak 
hastalanmaları durumunda ise tedavi için git-
tikleri hastanede kelepçeli muayene uygulama-
sının dayatıldığı Hasan Göksungur’un yazdığı 
mektup sonucu 24 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi Murat Akıncı’nın cezaevinden 24 Aralık 
2013’te göz muayenesi olmak için götürüldüğü 
Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde kelepçeli 
olarak tedavi olmayı reddedince muayenesi 
yapılmadan cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
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ardından tutuklanan ve halen Gaziantep E Tipi 
Cezaevi’nde kalan Abdülkadir Çurğatay’ın me-
sane kanseri olduğunun kesinleştiği, hastalığı 
nedeniyle ameliyat olan Abdülkadir Çurğatay’la 
ilgili 8 Şubat 2013’te doktorların tedavinin ceza-
evi şartlarında yapılamayacağını kararlaştırdık-
ları 13 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
kalan İdris Başaran’ın 1994 yılında Adana’da 
gözaltına alındığı zaman gördüğü işkenceler-
den ötürü kronik bronşit, astım, kalp ritim 
bozukluğu gibi hastalıklara ve rahatsızlıklara 
yakalandığı, tek başına günlük işlerini yapama-
dığı ve koğuş arkadaşlarından yardım aldığı, 
epilepsi (sara) hastalığı teşhisi de konan İdris 
Başaran’ın ve ailesinin tedavisi için tahliye ol-
ması yönündeki taleplerine yanıt verilmediği 
İdris Başaran’ın gönderdiği mektup sonucu 7 
Mart 2013’te öğrenildi.

•  Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan testis 
kanseri hastası Mete Diş adlı tutuklunun teda-
visinin düzenli olarak devam etmesi için yaptığı 
tahliye talebinin İstanbul 12. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından reddedildiği 15 Mart 2013’te 
öğrenildi.

 Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan testis 
kanseri hastası Mete Diş adlı tutuklunun tedavi-
sinin düzenli olarak devam etmesi için yapılan 
tahliye talebi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 
Mete Diş sağlık durumuna ilişkin raporu hazır-
lamamasına rağmen Mete Diş’in avukatlarının 
çeşitli hastanelerden aldıkları sağlık raporlarını 
yeterli bulan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 
24 Mayıs 2013’te Mete Diş’in tahliye edilmesine 
karar verdi.

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

7. HASTA MAHPUSLAR13

13Sayısal veriler için bilançoya bakınız.

•  Silivri (İstanbul) F Tipi Cezaevi’nde Ergenekon 
Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 
Tuncay Özkan’ın safra kesesinden rahatsızlığı 
bulunduğu ve her hafta serum tedavi görmek 
zorunda olduğu 24 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Siirt E Tipi Cezaevi’nde kalan ve felçli olan Salih 
Tuğrul adlı hükümlünün eşi Taybet Tuğrul, eşi-
nin kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda 
olduğunu ifade ederek 29 Ocak 2013’te İHD 
Siirt Şubesi’ne başvurdu.

 İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun, cezaevinde 
geçirdiği kalp krizi sonrasında kısmi felç olan, 
beyin kanaması nedeniyle de vücut refleksleri-
ni ve hafızasını yitiren ve Metris (İstanbul) R 
Tipi Cezaevi’nde tutulan Salih Tuğrul (57) için 
“hayatını tek başına idame ettiremez” yönünde 
görüş bildiren rapor vermesine rağmen Siirt 
Emniyet Müdürlüğü’nün Salih Tuğrul hakkın-
da 26 Kasım 2013’te “toplum için tehlikelidir” 
şeklinde görüş belirtmesi nedeniyle tahliye 
edilmediği öğrenildi. 

•  Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde 
tutulan İspanya vatantaşı Concepcio Fernazdez 
Agurrezabi kolon kanseri teşhisi konduğu ve 21 
günlük periyotlarla kemoterapi uygulandığı 4 
Şubat 2013’te öğrenildi. 

•  “KCK Soruşturması” kapsamında İstanbul’da 28 
Ekim 2011’de düzenlenen operasyonun ardın-
dan tutuklanan ve İnsan Hakları Derneği’nin 
(İHD) “ağır hasta mahpuslar” listesinde bulu-
nan BDP Ümraniye İlçe Örgütü Başkanı Recep 
Karagül’ün (51) tutulduğu Silivri 2 Nolu L Tipi 
Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği ve sağlık duru-
munun ciddi olduğu 5 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde 
tutulan HİV pozitif Güney Afrika vatandaşı 
Angel Mtsweni’nin cezaevi koşullarında sağlıklı 
beslenemesine bağlı olarak hastalığının ilerledi-
ği 7 Şubat 2013’te öğrenildi.

•   “KCK Soruşturması” adı altında 13 Şubat 
2009’da Mardin’de düzenlenen operasyonun 
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Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden tedavisinin 
sürmesi için Metris 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Özgür Karagöz, avukatlarının yargı-
landığı mahkemeye verdiği dilekçe sonrasında 
15 Mayıs 2013’te tahliye edildi.

•  Şakran (İzmir) 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan yüzde 80 engelli Edip Toksoy’un bir ay önce 
cezası bitmesine rağmen tahliye edilmeyerek, 
disiplin cezası olduğu gerekçesiyle hücrede tu-
tulduğu, uygulama nedeniyle Edip Aksoy’un da 
açlık grevi eyleminde olduğu 24 Mayıs 2013’te 
öğrenildi.

•  Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan 
ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve De-
mokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve daha 
sonra tutuklanan Hüseyin İpek’in yüksek tan-
siyondan kaynaklı 2. kez yüz felci geçiridği 1 
Haziran 2013’te öğrenildi.

 Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Hüseyin İpek’in ikinci kez yüz felci geçirmesine 
rağmen “bayram tatili olduğu” gerekçesiyle has-
taneye sevkinin yapılmadığı 13 Ağustos 2013’te 
öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Sey-
fettin Yavuz’un gönderdiği mektup sonucu aynı 
cezaevinde tutulan Sezgin Baci ve Enver Özer’in 
hastalıkları dolayısıyla zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak hale geldikleri 12 Haziran 
2013’te öğrenildi.

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla aldığı müebbet hapis 
cezası nedeniyle tutulan ve 21 yıldır cezaevin-
de bulunmasından kaynaklı kanser olup felç 
geçiren Ramazan Özalp’in (46) tahliye edilmesi 
yönünde yapılan talebe Adli Tıp Kurumu’nun 
yanıt vermediği 24 Haziran 2013’te öğrenildi.

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

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 13 Şubat 
2013’te “KCK Soruşturması” adı altında düzen-
lenen operasyonda lenf kanseri hastası Seyran 
Demir’in de tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne 
gönderildiği 24 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Siirt E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 22 yıldır ceza-
evi koşullarında kalmasına bağlı olarak böbrek 
kanseri ile mesane kanseri teşhisi konan fakat 
yapılan tahliye başvuruları olumsuz yanıtlanan 
Avni Uçar’a böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle 
gittiği hastane tarafından sol böbreğinde tümör 
bulunduğu teşhisi konduğu 17 Nisan 2013’te 
öğrenildi. Avni Uçar’ın daha önce de sağ böb-
reği alınmış fakat Adli Tıp Kurumu “cezaevinde 
kalmasında sakınca yoktur” yönünde rapor 
hazırlamıştı.

•  Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde kalan De-
mokratik Modernite Dergisi çalışanı Sevcan 
Atak’ın gözlerinde oluşan rahatsızlığın artma-
sına rağmen cezaevi doktoru tarafından has-
taneye sevkinin yapılmadığı 23 Nisan 2013’te 
öğrenildi.

•  Silivri (İstanbul) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tu-
tuklu bulunan Yakınları Kaybedilenler Derneği  
(YAKAYDER) çalışanı Kemal Aydın’ın, kalp 
hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede ke-
lepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi 
nedeniyle tedavisinin yapılamadığı 29 Nisan 
2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
tutulan Abdülhamit Babat’ın gönderdiği mek-
tupta, ağır hasta mahpuslar Abdulsamet Çelik 
ve İrfan Eskibağ’ın durumlarının ağırlaştığını, 
Hasan Alkış, Burhan Kaya, Mensur Tekin, 
Mehmet Yalçın ve Cengiz Eker’in de ağır sağlık 
sorunlarının bulunduğunu ifade ettiği 5 Mayıs 
2013’te öğrenildi.

•  Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde 3 yıldır tutuklu 
bulunan Sadun Doğan’ın (55) kalp ve bağırsak 
rahatsızlığını bulunduğu, iki kalp kapakçığında 
tıkanıklık olmasına rağmen tahliye talebinin 
reddedildiği, hastaneye sevkinin ise 3 ay gecik-
meli olarak yapıldığı 10 Mayıs 2013’te öğrenildi.

•  Malign histiositozis adlı kanser hastalığına 
yakalanan ve hastalığından ötürü vücut bü-
tünlüğünde yüzde 86 engel oluşmasına rağmen 
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getirilen 18 hasta tutuklu ve hükümlüden Meh-
met Emin Akdağ, Hasan Kaçar, Hasan Alkış, 
Suphi İsmail, Felit Tiltay, İsmail Elmas, Salih 
Tuğrul, Avni Uçar, Ali Ekber Oruç, Hüseyin 
Dinç, Hüseyin Yıldız, Sebgetullah Güler, Kamil 
Turanlıoğlu adlı 13’üne “tedavilerinin kaldıkları 
cezaevlerinde devam edebileceği” yönünde ra-
por verildiği 11 Temmuz 2013’te öğrenildi.

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

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Ayetullah Ay’ın bağırsaklarından 
sağlık sorunu bulunmasına rağmen revire gö-
türülmediği, konuyla ilgili şikâyetlerini yazdığı 
mektuplara ise el konduğu 24 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan siroz hastası Menduh Kılınç’ın tedavisinin 
sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de mümkün 
olduğu doktor raporuyla belirlenmesine rağ-
men Edirne F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 29 
Temmuz 2013’te öğrenildi.

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

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan Mustafa 
Ömer Polatlı’nın (22), kalbinde iki delik bulun-
masına rağmen kendisine, “hastanede tedavi 
edilmesine gerek yok” raporu verildiği 12 Ağus-
tos 2013’te öğrenildi.

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

•   “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 13 
Aralık 2012’de tutuklanan ve Tekirdağ 2 Nolu 
F Tipi Cezaevi’nde tutulan mide kanseri hastası 
Kemal Avcı’nın tahliye edilmesi için İstanbul 
22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuran Avukat 
Evrim Deniz Karatana’nın talebi “sanığın tutuk-
lu kalmasında mahkememizce engel bir durum 
bu aşamada görülmedi” denilerek 28 Haziran 
2013’te reddedildi.

 Kemal Avcı’nın avukatlarının, tahliye edilmesi 
için yaptıkları başvuru 28 Ağustos 2013’te mah-
keme tarafından kabul edildi. Kemal Avcı’nın 
işlemlerinin 29 Ağustos 2013’te cezaevinden 
çıkarıldı.

•  Çeşitli cezaevlerinden 18 hasta tutuklu ve hü-
kümlünün Adli Tıp Kurumu raporu için Metris 
(İstanbul) T ve R Tipi Cezaevi’ne getirildiği 28 
Ağustos 2013’te öğrenildi. Sevk edilen hastalar 
şu isimlerden oluştu: Mehmet Emin Akdağ, Ha-
kan Gölünç, Hasan Kaçar, Ümit Aydın, Taylan 
Çintay, Hasan Alkış, Suphi İsmail, Filit Tiltay, 
İsmail Elmas, Salih Tuğrul, Avni Uçar, Ali Ek-
ber Oruç, Hüseyin Dinç, Hüseyin Yıldız, Engin 
Aktaş, Sebgetullah Güler, Fikret Güzel Aydın ve 
Kamil Turanlıoğlu.

•  Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
tutulan ve cezaevinde geçirdiği kalp krizi son-
rası kalbinin yüzde 35’inin çalışan wernicke 
korsakoff hastası Abdullah Kalay’ın tedavisinin 
devam edebilmesi için yapılan başvuruların 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda ikin-
ci bir kalp krizi geçirmesi ihtimalinin yüksek 
olduğunun belirtilmesine rağmen reddedildiği 
2 Temmuz 2013’te öğrenildi.

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

•  Çeşitli cezaevlerinden Adli Tıp Kurumu raporu 
için Metris (İstanbul) T ve R Tipi Cezaevi’ne 
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Kurumu’nun “hayatını tek başına idame ettire-
mez” yönünde görüş bildiren rapor vermesine 
rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ve 
İdil Jandarma Komutanlığı’nın Ramazan Özalp 
hakkında “toplum için tehlikelidir” ve “tahliye 
edilmesi halinde siyasi propaganda aracı ola-
rak kullanılabilir” şeklinde görüş belirtmesi 
nedeniyle tahliye talebinin 19 Ağustos 2013’te 
reddedildiği 5 Eylül 2013’te öğrenildi. 

•  Diyarbakır’da 2008 yılında işlenen bir cinayetin 
şüphelileri arasında olduğu iddia edilen ve 2013 
yılının Ocak ayında tutuklanarak Mersin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen Mehmet Barlas’ın 4 yıldır 
kan kanseri tedavisi görmesine ve yatalak halde 
olmasına rağmen tahliye edilmediği 23 Eylül 
2013’te öğrenildi.

• Şırnak’ta 1 Nisan 2013’te gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Zeki Çelik, cezaevinde geçirdiği 
bel ağrısı nedeniyle kendisine verilen iğnelerin 
devamlı sol bacağına vurulmasından dolayı sol 
bacağının felç geçirme riskinin bulunduğunu 
22 Eylül 2013’te gönderdiği mektupla açıkladı.

•  Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mensur 
Tekin’in beyninde tespit edilen ur nedeniyle 
sevkini istediği Diyarbakır’ın kabul edildiği 
fakat talebin daha sonra “güvenlik” gerekçesiyle 
reddedildiği cezaevi arkadaşı Mehmet Kaya’nın 
yazdığı mektup sonucu 6 Ekim 2013’te öğrenil-
di.

•  Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde “yasadışı 
Türkiye Devrim Partisi üyesi olmak” suçun-
dan hükümlü bulunan Adnan Öztel’in cezaevi 
şartlarından kaynaklı olarak yakalandığı Behçet 
Hastalığı’na rağmen infazının ertelenmesi tale-
biyle avukatı aracılığıyla AdlÎ Tıp Kurumu’na 
yaptığı başvurunun “hayatî tehlikesi bulun-
madığı” gerekçesiyle reddedildiği ve Adnan 
Öztel’in hastalığa bağlı olarak görme yetisini 
yitirmeye başladığı 12 Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Tutuksuz yargılandığı Ergenekon Davası’ndan 
10 yıl hapis cezası alan ve adlî bir operasyonu 
sonrası tutuklanan Sami Hoştan adlı kişiye 
“karaciğer metastazı” teşhisi konduğu ve Edirne 
Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim 
Dalı’nda tedavi altına alındığı 23 Ekim 2013’te 
öğrenildi.

•  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma 
Hastanesi 24 Nisan 2013’te beynindeki tümör-
den dolayı sağ gözü görme yetisini kaybeden ve 
Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Hakan Gölünç için “hayatını tek başına idame 
ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor ver-
mesine rağmen İstanbul Adlî Tıp Kurumu’nun 
Hakan Gölünç hakkında 14 Ağustos 2013’te 
“hayatını yalnız idame ettirebileceği” ve “ceza-
evi şartlarında infazına devam edebileceği” şek-
linde görüş belirttiği 24 Eylül 2013’te öğrenildi.

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

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

 Felçli Ali Haydar Yıldız ile iki eli olmayan Er-
gin Aktaş tutuldukları Metris (İstanbul) R Tipi 
Cezaevi’nde 14 Kasım 2013’te üç günlük açlık 
grevine başladı.

 Ergin Aktaş’ın açlık grevi yapması üzerine “ce-
zaevinde huzuru bozduğu” gerekçesiyle Ümta-
niye T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 18 Kasım 
2013’te öğrenildi.

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” iddiasıyla aldığı müebbet hapis 
cezası nedeniyle tutulan ve 21 yıldır cezaevin-
de bulunmasından kaynaklı kanser olup felç 
geçiren Ramazan Özalp’in (46) tahliye edil-
mesi yönünde yapılan talebe İstanbul Adli Tıp 
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•  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
ve tedavisi mümkün olmayan ALS hastalığına 
yakalanan Lokman Akbaba’nın tüm başvuru-
larına rağmen cezaevinden tahliye edilmesi 
yönündeki taleplerinin reddedildiği 19 Kasım 
2013’te öğrenildi.

•  Hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumu raporu 
için 28 Haziran 2013’te Metris (İstanbul) T Tipi 
Cezaevi’ne getirilen Hasan Kaçar’ın ellerinin 
ettirememesine, boynunu çevirememesine 
rağmen hala tahliyesi yapılmamışken Hasan 
Kaçar’a bağırsak hastalığı olan chorn teşhisi 
konulduğu 27 Kasım 2013’te öğrenildi.

•  1999 yılından beri cezaevinde bulunan ve mü-
ebbet hapis cezası verilen Midyat ( Mardin) M 
Tipi Cezaevi’nde tutuklu Remzi Bayram’a bel 
iltihaplanması olarak bilinen “ankilozan spon-
dilit” hastalığı teşhisi konmasına rağmen cezae-
vi yönetiminin hastaneye sevk kararı vermediği 
26 Aralık 2013’te öğrenildi.

 Hastanede kaldığı odada dört jandarma görev-
lisinin gözetiminde 28 gündür tedavisi süren 
Sami Hoştan’ın ailesi hayatî tehlikesi bulundu-
ğu gerekçesiyle tahliye edilmesi için İstanbul 
23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Talep 1 
Kasım 2013’te reddedildi.

 Başvuruyu 10 Aralık 2013’te yeniden değerlen-
diren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’nun, 
6 ay süreyle infazına ara verilmesi gerektiği yö-
nünde rapor verdiği Sami Hoştan’ın tedavisinin 
devam edebilmesi için 6 ay süreyle infazının 
durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından 
Sami Hoştan tahliye edildi.

•  Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 
%66 engelli olduğu hastane raporlarıyla belge-
lenen Mehmet Başçı’nın tahliye talebinin Tekir-
dağ Devlet Hastanesi’nin “cezaevinde kalabilir” 
raporu doğrultusunda İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından reddedildiği 25 Ekim 
2013’te öğrenildi.

8. DİĞER GELİŞMELER
•  Lice (Diyarbakır) K Tipi Cezaevi’nde adlî 

suçlardan ötürü tutulan mahpuslar 28 Mayıs 
2013’te, kendilerini ziyaret eden yakınlarına 
kötü muamele yapıldığı, jandarma erlerinin 
arama yapmak için koğuşlara girdiği gerekçele-
riyle isyan başlattı. Yataklara kolonya dökülerek 
çıkarılan yangın ve isyan, cezaevine gelen kay-
makamın mahpuslarla görüşmesinin ardından 
sona erdi.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların 28 
Ekim 2013’te, kitaplarına ve ulusal kıyafetlerine 
el konulmak istenmesi ve mahpusların talepleri 
olmaksızın koğuşlarının değiştirilmeye çalışıl-
ması gerekçeleriyle başlattıkları isyan sonucu 
çıkan yangından etkilenen 7 kadın hastaneye 
kaldırıldı.

•  27 Temmuz 2011’den 3 Kasım 2013’e kadar 
geçen 857 günlük süre içinde avukatlarıyla gö-
rüştürülmeyen PKK lideri Abdullah Öcalan’la 
görüşmek için yıl içinde en az 76 kere Gemlik 
(Bursa) İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen 
Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatların İmra-

lı Adası’nda bulunan İmralı Yüksek Güvenlikli 
F Tipi Cezaevi’ne gidişlerine yapılan bütün 
başvurularda izin verilmedi. Uygulamanın 
değişmemesi üzerine 1 Aralık 2013’ten itibaren 
günlük raporlarda söz konusu haberlere yer 
verilmemeye başlanmıştır.

 Başvuruların reddedilmesine gerekçe olarak ise, 
ulaşımı sağlayan kosterin bozuk olduğu, olum-
suz hava koşulları, kosterin onarımda olduğu, 
avukatların başvuru evraklarının eksik olduğu, 
talepte bulunulan günün resmî bayram tatili 
olduğu gösterildi.

•  Antalya L Tipi Cezaevi’nden tahliye olan bir 
kişi, M.L.B. ve Pozantı Çocuk Cezaevi’nden 
sevk edilen S.Ö. adlı çocukların önce tutulduk-
ları çocuk koğuşunda sonra da 18 yaşını dol-
durmaları üzerine yerleştirildikleri yetişkinler 
koğuşunda defalarca tecavüze uğradığını 25 
Mayıs 2013’te açıkladı.

•  7 Şubat 2013’te Ceyhan (Adana) M Tipi 
Cezaevi’nde kalan bir çocuk mahpusun be-



Cezaevleri ve İnsan Hakları Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

126 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

•  Pozantı (Adana) M Tipi Cezaevi’nde 25 Aralık 
2013’te belirlenemeyen bir nedenden ötürü çı-
kan yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen 
9 gardiyan hastaneye kaldırıldı. 

•  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Şırnak Milletvekili Selma Irmak, 4 Ocak 2013’te 
kendisini ziyaret eden CHP heyetine cezaevi 
yönetiminin kendisine Hasan Cemal’in “Kürt-
ler” adlı kitabıyla Bejan Matur’ın “Dağın Ardına 
Bakmak” adlı kitabını “sakıncalı” bularak ver-
meğini açıkladı.

•  Tekirdağ F Tipi Cezaevi yönetiminin Ocak ayı 
sonunda uygulamaya koyacağı karar uyarınca 
bundan böyle mahpusların koğuşlarında en 
fazla 10 kitap bulundurabilecekleri, sınırı aşan 
ve cezaevi dışına gönreilmeyen kitaplara ise el 
konulacağı 24 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 30 mahpu-
sun 3 Aralık 2012’de içtikleri musluk suyundan 
zehirlenmelerine ilişkin olayı anlatan bir mek-
tubun olayın anlatıldığı bölümlerinin cezaevi 
yönetimi tarafından sansürlendiği 27 Ocak 
2013’te öğrenildi.

•  5 Ekim 2012’de tutuklanarak Kürkçüler (Adana) 
F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Dicle Haber Ajansı 
muhabiri Ferhat Arslan’ın 16 Kasım 2012’de ve 
15 Ocak 2013’te Yazar Hüseyin Aykol’a gönder-
diği mektuplara “kurumun asayiş ve güvenliğini 
tehlikeye düşürdüğü” iddiasıyla cezaevi yöneti-
minin el koyduğu 6 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 150 
tutulu ve hükümlüye “idareye karşı toplu sessiz 
direnişte bulundukları”, “gereksiz marş söyle-
dikleri ve slogan attıkları” iddiasıyla cezaevi 
yönetiminin 1 yıl boyunca mektup ve telgraf 
göndermek ile ve telefon etmekten men cezası 
verdiği 8 Nisan 2013’te öğrenildi.

•  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Ozan 
Kanar tarafından “Mart 2013 Hak İhlalleri” 
başlığıyla gönderilen mektupta, tutuklu ve 
hükümlülere uygulanan işkencenin anlatıldığı 
bir sayfanın Mektup Okuma Komisyonu’nca 
alındığı, başka bir sayfanın da yarısının siline-
rek silinen bölüme “karalama kararı alınmıştır” 
yazıldığı 28 Nisan 2013’te öğrenildi.

lirlenemeyen bir nedenden ötürü yatağını 
ve battaniyeleri ateşe vermesi üzerine çocuk 
mahpusların kaldığı koğuşta çıkan yangın so-
nucu vücutlarında yanık oluşan İsa Pınarbaşı ve 
Metin Çiçek adlı 2 çocuk ağır yaralandı. Yangın 
nedeniyle 5 çocuk ile 7 gardiyan da dumandan 
etkilenerek hastane kaldırıldı.

•  Hakkâri E Tipi Cezaevi’nde 12 Şubat 2013’te 
belirlenemeyen bir nedenden ötürü mahpuslar 
tartıştıkları bir gardiyanı darp ettikten sonra 
koğuşlarında bulunan eşyaları tutuşturdular. 
Yaralanan gardiyanın durumunun iyi olduğu, 
yangının da söndürüldüğü öğrenildi.

•  Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda 
ve geçici koğuşta 25 Şubat 2013’te mahpuslar 
tarafından çıkarılan yangın sonucu meydana 
gelen dumandan zehirlenen üç mahpus ile iki 
gardiyan hastaneye kaldırıldı.

•  Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 24 Temmuz 
2013’te belirlenemeyen bir nedenle çıkan yan-
gın sonucu tek kişilik hücrede tutulan bir çocuk 
yaralandı.

•  Bilecik M Tipi Cezaevi’nde 31 Temmuz 2013’te 
bir mahkûmun çıkarttığı yangın sonucu oluşan 
dumandan etkilenen 7 mahpus ile 2 gardiyan 
hastaneye kaldırıldı.

•  Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde 3 Ağustos 2013’te 
mahpusların yataklarını ateşe vererek çıkarttık-
ları yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen 
üç mahpus ile iki jandarma eri hastaneye kaldı-
rıldı.

•  Manisa E Tipi Cezaevi’nde 4 Ekim 2013’te, 
koğuş arkadaşlarının yerlerinin değiştirilme-
sine tepki gösteren bir koğuştaki mahpusların 
yatakları yakması sonucu çıkan yangın nede-
niyle oluşan dumandan etkilenenlerden bir kişi 
hastaneye kaldırıldı.

•  Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde 21 Ara-
lık 2013’te mahpusların yataklarını ateşe vererek 
çıkarttıkları yangın sonucu oluşan dumandan 
etkilenen iki mahpus hastaneye kaldırıldı. 

•  Aynı cezaevinde 23 Aralık 2013’te mahpusların 
yataklarını ateşe vererek çıkarttıkları yangın so-
nucu oluşan dumandan etkilenen beş mahpus 
hastaneye kaldırıldı. 
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•  “Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) 
üyesi olduğu” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da “Gaye 
Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonda 
tutuklanan ve 4 Kasım 2013’te İstanbul 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm 
edilen Arif Çelebi’nin yayımlanması için Atılım 
Gazetesi’ne gönderdiği yazıya Tekirdağ 1 Nolu F 
Tipi Cezaevi yönetiminin el koyduğu 26 Kasım 
2013’te öğrenildi.

•  Hacılar (Kırıkkale) F Cezaevi’nde tutulan Ali 
Şimşek’in arkadaşına yazdığı mektuplara cezae-
vi yönetiminin “sakıncalı oldukları” gerekçesiy-
le el koyduğu 12 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’nde kalan ka-
dın mahpusların koğuşlarına 10 gündür elektrik 
ve su verilmediği 4 Ocak 2013’te öğrenildi.

•   “DHKP-C Örgütü Soruşturması” kapsamında 
çeşitli illerde düzenlenen operasyon sonucu 21 
Ocak 2013’te tutuklananlardan Çağdaş Hukuk-
çular Derneği yöneticileri Selçuk Kozağaçlı ile 
Taylan Tanay’ın bilgisayar edinme taleplerinin 
vezaevi yönetimi tarafından “tutuklunun infaz 
dosyası tetkik edildiğinde DHKP-C militan 
kadrosunda bulunduğu sırada TCK’nin 314/2. 
maddesine istinaden tutuklandığı, bu nedenle 
adı geçen tutuklunun talebi uygun görülme-
diği” denilerek reddedildiği 12 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

•  Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın 9 Mart 
2013’te haftalık telefon görüşmesini hakkını 
kullanmak isterken cezaevi yönetiminin Selçuk 
Kozağaçlı’yı tekmil vermeye zorladığı, talebi 
kabul etmeyen Selçuk Kozağaçlı’nın telefon 
görüşmesine izin verilmediği 15 Mart 2013’te 
öğrenildi.

•  Şakran (İzmir) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan 
10 tutuklu ve hükümlüye cezaevi yönetimince 
2’şer ay; 11 tutuklu ve hükümlüye ise 5’er ay 
iletişim yasağı cezası verildiği 5 Nisan 2013’te 
öğrenildi.

•  Erzurum H Tipi Cezaevi’nden talepleri olmak-
sızın 28 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlüye 

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Mesut Çeki’nin Etkin Haber Ajansı’na gönder-
diği faksa cezaevi yönetiminin, Eskişehir’deki 
Gezi Parkı eylemleri sırasında linç edilerek öl-
dürülen Ali İsmail Korkmaz’ı övdüğü gerekçe-
siyle el koyduğu 27 Temmuz 2013’te öğrenildi.

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Mesut Çeki’nin 5 Ağustos 2013’te, cezaevindeki 
uygulamaları anlattığı iki faksına cezaevi yöne-
timinin el koyduğu 4 Eylül 2013’te öğrenildi. 

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Mesut Çeki’nin Alevi meselesi ile ilgili yazdığı 
bir yazısına ve bir başka tutukluya yazdığı 
mektubuna cezaevi yönetiminin el koyduğu 14 
Eylül 2013’te öğrenildi. 

•  Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali 
Erden’in cezaevindeki hak ihlallerine ilişkin Av-
rupa İşkenceyi Önleme Komitesi’ne ve Adalet 
Bakanlığı’na yazdığı mektuplara cezaevi yöne-
timinin el koyduğu 14 Eylül 2013’te öğrenildi. 

•  Hacılar F Tipi Cezaevi’nde tutulan Salih Gün’ün 
sadece öz geçmişinin yazılı bulunduğu mektu-
buna cezaevi yönetiminin “sakıncalı” bularak el 
koyhduğu 15 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Ercan Yıldız’ın cezaevinde yaptığı Pir Sultan 
Abdal figürlü mektuba cezaevi yönetiminin 
“mektup içerisinde bulunan kartın, yasadışı 
örgütü simgeleyen resim ve işaretler içerdiği 
gerekçesiyle sakıncalı bulunarak alıcısına gön-
derilmemesine karar verilmiştir” diyerek el 
koyduğu 19 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Erol Zavar’a bir mektupla birlikte gönderilen 
deniz kabuklarına cezaevi yönetimi tarafından 
“sakıncalı” bulunarak el konduğu 27 Eylül 
2013’te öğrenildi.

•  Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tu-
tulan 14 mahpusa gönderilen “Sınıf Kini” adlı 
kitabın cezaevi yönetimi tarafından Sincan İn-
faz Hakimliği’nin kararı doğrultusunda kitabın 
Yürüyüş ve Halk Gerçeği dergilerinin “yasak-
lanmış sayılarından bölümler olduğu” belirtilen 
14 sayfasının yırtılarak mahpuslara verildiği 30 
Ekim 2013’te öğrenildi.



Cezaevleri ve İnsan Hakları Türkiye İnsan Hakları Raporu 2013

128 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

•  “Yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kap-
samında tutuklanarak Kandıra (Kocaeli) F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen ÇHD Genel Başkanı Sel-
çuk Kozağaçlı’nın aynı operasyon kapsamında 
tutuklu bulunan eşi Betül Vangölü Kozağaçlı 
ile yapmak istediği telefon görüşmesine cezaevi 
yönetiminin “hükümlülere dışarıdan telefon 
açılmak suretiyle görüşme yaptırılamaz” gerek-
çesiyle izin verilmediği 5 Kasım 2013’te öğrenil-
di.

•  Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir 
süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen mahpuslardan Serhat 
Karsu, Orhan Yakışır ve Mehmet Öztekin adlı 
üçüne 20’şer gün hücre cezası verildiği, Mehmet 
Öztekin ‘e ayrıca bir ay iletişi yasağı cezası veril-
diği 20 Kasım 2013’te öğrenildi. 

•  Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan 
üç mahpusun, rüzgârların getirdiği tozları ve 
ot tohumlarını logar aralıklarında biriktirerek 
büyüttüğü otumsu bitkilerin “yasak olduğu” 
gerekçesiyle gardiyanlardan tarafından tekme-
lenerek koparıldığı 4 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Kırıklar (İzmir) Cezaevi’nde tutuklu ve hüküm-
lülerin soğuktan korunmak için kullanmak 
istedikleri bere, eldiven ve atkı gibi ihtiyaçlar 
için cezaevi yönetiminin doktor raporu talep 
ettiği Bahoz Tanhan’ın yazdığı mektup sonucu 
24 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Diyarbakır Açık Cezaevi’nde bulunan ve adliye-
de çaycı olarak çalışan 10 mahpusun dolap ta-
şıma işinde çalışmayı reddettikleri için disiplin 
cezası verilerek E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği 
30 Aralık 2013’te öğrenildi.

cezaevinin girişinde yapılmak istenen çıplak 
arama uygulamasına karşı çıktıkları için birer 
ay iletişim yasağı cezası verildiği 5 Nisan 2013’te 
öğrenildi.

•  Samsun’da burun kemiği ameliyatı için Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
getirilen bir mahkûmun ameliyatı esnasında 
ameliyathaneye jandarma ekibinin girmek 
istemesi üzerine ameliyathane sorumlusu Pro-
fesör Doktor Kenan Erzurumlu, steril olan bir 
ortamda sağlık görevlileri dışında kimsenin bu-
lunamayacağını belirterek jandarma ekibinden 
ameliyathane dışında beklemelerini istediği, 
mahkûmun güvenliğinden kendilerinin sorum-
lu olduğunu belirten jandarma erlerinin yöne-
timi arayarak olumlu yanıt almaları üzerine 
duruma tepki gösteren Kenan Erzurumlu’nun 
görevinden istifa ettiği 18 Haziran 2013’te öğre-
nildi.

•  Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların koğuşlarına kamera yerleştirildiği 
ve mahpusların 24 saat boyunca izlendikleri 24 
Temmuz 2013’te ortaya çıktı.

•  Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan 
Suat Bahadır’ın cezaevindeki işkence ve kötü 
muamele uygulamalarını protesto etmek ama-
cıyla koğuşundaki eşyalarını ateşe vermesi 
sonucu çıkan yangının ardından Suat Bahadır’a 
“kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle yanan 
üç battaniye ve üç yatak için toplam 21 bin 900 
TL para cezası verildiği 1 Eylül 2013’te öğrenil-
di.

9. DEVAM EDEN VEYA SONUÇLANAN CEZAEVİ 
DAVALARI

Uğur Kantar

Zorunlu askerlik hizmetini Kıbrıs’ta askerlik yapar-
ken disiplin koğuşunda üç gün boyunca gördüğü 
işkence nedeniyle 25 Temmuz 2011’den 12 Ekim 
2011’e kadar beyin fonksiyonlarını yitirmiş bir hal-
de komada olan ve 12 Ekim 2011’de tedavisinin 79. 

gününde GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren Uğur 
Kantar’ın gördüğü işkence sonucu ölümü ile ilgili 
açılan davaya 23 Ocak 2013’te devam edildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 
Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame-
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4 Haziran 2013’teki duruşmada avukatların talep-
lerini dinleyen mahkeme heyeti kararını açıklamak 
üzere duruşmayı erteledi.

24 Eylül 2013’te devam eden duruşmada dosyanın 
yeni savcısının dosyayı incelemek üzere süre talep 
etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

24 Aralık 2013’te duruşmada dosyanın yeni savcı-
sının dosyayı incelemek üzere yeniden süre talep 
etmesi üzerine duruşmayı 13 Şubat 2014’e erteledi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
kente geldiği gün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 35. 
koğuşunun mazgalını açan tutuklu ve hükümlüler 
o dönem cezaevinde “A Takımı” olarak bilinen eki-
bin lideri olan Fetih Ahmet adlı başgardiyanın önce 
sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kalmıştı. 
Mahpuslar ile gardiyanlar arasında yaşanan gergin-
liğin ardından tüm kapıları mahpusların üzerine 
kapatılmıştı. Aynı anda cezaevinin etrafı da asker, 
polis ve özel harekât timleri tarafından kuşatılmıştı. 
Öğleden sonra cezaevinin ön giriş kapısı ile yemek-
hane ve revirin bulunduğu arka kapılardan aynı 
anda yüzlerce asker, polis, özel harekât timi malta 
kapılarını açarak, saldırıya geçmiş, koridorda bek-
letilen 33 mahpusa cop, demir çubuk, kalas ve çivili 
sopalarla saldırmıştı. Bayılana kadar dövülen mah-
puslar cezaevi görüş odasına götürülüp burada da 
saatlerce dövülmüştü. Saldırıda 9 mahpus ölmüş, 
sağ kalanlar ise Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne götü-
rülmüştü. Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne varıldığında 
ise ring aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de 
yaşamını yitirmişti.

72 kişi hakkında açılan davanın 27 Şubat 2006’da 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sa-
nığın beraat etmesine, 7 sanığın zamanaşımından 
dolayı dosyasının düşürülmesine karar verilmiş, 
62 sanığa ise “kastın aşılması suretiyle birden faz-
la kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak” 
suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu 
hizmetinden men cezası verilmişti. 

Cezaevi Ring Aracı Davası

Van’dan İstanbul’a 16 Eylül 2011’de mahkûm gö-
türen cezaevi ring aracında Kayseri’nin Pınarbaşı 
İlçesi’nin yakınlarında araç seyir halindeyken çık-
tığı iddia edilen yangın sonucu kapıların kilitli ve 
mahkûmların ellerinin kelepçeli olması nedeniyle 
araçta bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka 

de Uğur Kantar’ın ölümünden sorumlu olan ve 
Disiplin Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan 
Ayhan Arslan ve Fırat Keser hakkında “neticesi se-
bebiyle ağırlaşmış işkenceyle ölüme neden olmak” 
suçundan; gardiyan Recep Tekin hakkında “beş 
kez kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu 
kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak” 
suçundan; cezaevi müdürü Ayhan Şentürk hak-
kında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” 
suçundan; gardiyanlar Süleyman Özdoğan, Özkan 
Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise “gö-
revi kötüye kullanmak” suçundan açılan davanın 
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada değişen mah-
keme heyeti tanıkları dinledi.

Mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle, yeni 
mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesine devam 
etmek üzere duruşmayı 3 Nisan 2013’e erteledi.

Davada Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 
Askeri Mahkemesi’nin tutuklu sanıklar Ayhan Ars-
lan ve Fırat Keser ile tutuksuz sanık Recep Tekin’e 
ilişkin davanın adli yargıda görülmesi yönünde 
verdiği görevsizlik kararının Askeri Yargıtay tara-
fından bozulduğu 6 Şubat 2013’te öğrenildi.

Diyarbakır Cezaevi Katliamı Davası

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 
tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını 
yitirdiği katliamın ardından açılan davada çıkan 
kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2007 
yılında sanıkların “canavarca bir his sevkiyle ve 
işkence etmek suretiyle insan öldürme” suçundan 
cezalandırılmaları talebiyle bozulmasının ardından 
davanın yeniden görülmesine 12 Şubat 2013’te de-
vam edildi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 29’u as-
ker, 36’sı polis memuru, biri cezaevi doktoru, 2’si 
cezaevi müdürü, 4’ü de infaz koruma memuru top-
lam 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında 
taraf avukatlarının esas hakkındaki son savunma-
larınnı alan mahkeme heyeti duruşmayı kararını 
açıklamak üzere erteledi.

2 Nisan 2013’teki duruşmaya bazı sanıkların ilk kez 
katılması üzerine savcının esas hakkındaki müta-
laaya ek mütalaa hazırlama talebini kabul eden 
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
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Bayrampaşa Cezaevi Davası

F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık 
grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 2000’de 
20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürül-
düğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun, 12 tutuklu 
ve hükümlünün öldürüldüğü Bayrampaşa Cezaevi 
(İstanbul) bölümüyle ilgili olarak, o dönem Elazığ 
Jandarma Komutanlığı’na bağlı 39 er hakkında açı-
lan davaya, 15 Mayıs 2013’te devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada, mahkeme heyeti bir sonraki duruş-
mada dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli 
Orgeneral Aytaç Yalman’ın ve daha önce yazılı 
olarak ifadesi alınan Zeki Bingöl’ün tanık sıfatıyla 
hazır edilmelerine ve dinlenmelerine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

9 Ekim2013’te görülen duruşmada, mahkeme he-
yeti operasyonun yapıldığı sırada Jandarma Genel 
Komutanlığı Harekât Dairesi Başkanı olan emekli 
Tümgeneral Osman Özbek’in ifadesini Ankara 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi aracılığıyla aldı.

Osman Özbek ifadesinde operasyonu Milli Gü-
venlik Kurulu’nun tavsiye ettiğini söyledi. Mah-
keme heyeti duruşmayı dönemin Cezaevi Tabur 
Komutanı Yüzbaşı Zeki Bingöl’ün dinlenmesine, 
operasyonla ilgili önce ve sonra hazırlanmış rapor 
ve direktiflerin Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 
istenmesine ve dönemin Milli Güvenlik Kurulu 
kararlarının istenmesine karar vererek duruşmayı 
12 Şubat 2014’e erteledi.

Mustafa Dabaz

Isparta Dağ Komanda Okulu’nda zorunlu asker-
lik hizmetini yerine getirdiği 2004 yılında “firar” 
suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak Isparta As-
keri Cezaevi’nde tutulan Mustafa Dabaz’a işkence 
yaptıkları gerekçesiyle cezaevinde görevli iki kişi 
hakkında açılan davanın sonuçlandığı 25 Mayıs 
2013’te öğrenildi.

Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava so-
nucunda mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve verilen 
sağlık raporları dıoğrultusunda Mustafa Dabaz’a 
işkence yaptıkları gerekçesiyle sanıklar Y.A. ve 
K.A.’ya 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Mahke-
me heyeti ayrıca, askeri cezaevinin o dönemdeki 
sorumluları, kusuru bulunan yöneticileri hakkında 

(18), İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni 
Demir (47) yanarak yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Kayseri 
Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi 
kabul eden Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
araç sürücüsü C.S.’nin, İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı Ayazağa Cezaevi Sevk Bölük Komutanlığı 
Sevk Takım Komutan Yardımcısı İ.B.’nin ve araç 
komutan yardımcısı M.K.’nin “taksirle birden fazla 
kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 15 
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına 
4 Mart 2013’te devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da, ifade veren jandarma eri M.Ç., aracın arızalı 
olduğunu söyleyerek “araç yanmadan bir saat önce 
kapı sistemleri bozuldu. Servisi aradık, kapıları 
kemerle bağlayarak devam etmemizi söylediler. 
Aynı araçla daha önce de göreve gitmiştim. Araç 
sık sık arıza veriyordu. Araç, yola çıkmadan birkaç 
gün önce servise gitti, ama sorunları giderilmeden 
geri döndü. Zaten araç yapılsaydı bu facia olmazdı. 
Biz mahkûmları kurtarmak için elimizden geleni 
yaptık, ama yangın bir anda tüm aracı sardı. Bizim 
arkadaşlarımızdan da dumandan etkilenenler oldu. 
Yangın esnasında araçta bulunan yangın tüpünü 
kullanmak istedik, ancak tüpten sadece ‘fıs’ diye bir 
ses geldi” dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmaları ta-
lebinin reddedilmesine ve tanıkların dinlenmesine 
karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Burhan Birel ve İstanbul Protokolü Davası

Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Servisi’nde çalışan Doktor Burhan Birel hak-
kında, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde “KCK 
Soruşturması”ndan tutuklu olan Mehtap Çoban’ın 
kelepçeli halde muayene edilmesine “gerekli mah-
remiyet ortamının sağlanamadığı” gerekçesiyle 
karşı çıktığı için jandarma ekibinin suç duyurusu 
üzerine açılan davaya 19 Nisan 2013’te devam edil-
di.

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında Burhan Birel’in esas hakkın-
daki son savunmasını alan mahkeme başkanı, 
“görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 257. maddesi uyarınca Burhan 
Birel’e 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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lundukları koğuşlarda yatakları ateşe verdikleri ge-
rekçesiyle 18 Temmuz 2012’de karayoluyla Sincan 
(Ankara) Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri; ring 
aracıyla 19 saat süren sevk esnasında mahkûmların 
kelepçelerinin çıkarılmadığı; sadece 5 dakika mola 
verildiği öğrenilmişti.

Olayın ardından 29 kadın hakkında Batman 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde “isyan”, “kamu malına 
zarar vermek”, “kamu görevlisini tehdit etmek” 
ve “hakaret” suçlamalarından açılan dava dola-
yısıyla 11 Eylül 2013’te Ankara 12. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde sanıkların ifadelerinin alınması 
amacıyla duruşma görüldü. Kürtçe savunma ver-
mek isteyen sanıklara atanan tercümanın polis 
memuru olması üzerine sanıkların ifade verme-
mesi nedeniyle mahkeme başkanı, 9 Aralık 2013’te 
Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek 
duruşmaya “sanıkların ifade vermekten feragat 
ettikleri” yazsını gönderdi.

Engin Çeber Davası

İstinye (İstanbul) Şehit Muhsin Bodur Polis 
Merkezi’nde ve Metris T Tipi Cezaevi’nde gördü-
ğü işkence ve kötü muamele yüzünden 11 Ekim 
2008’de yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümüyle 
ilgili olarak 39’u gardiyan, üçü cezaevi müdürü, 
13’ü polis memuru, dördü jandarma eri ve biri 
doktor olmak üzere toplam 60 kamu görevlisi hak-
kında dava açılmıştı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
yargılamalar sonucu 1 Haziran 2010’daki karar du-
ruşmasında gardiyanlar Nihat Kızılkaya, Selahattin 
Apaydın, Sami Ergazi ve Metris Cezaevi İkinci Mü-
dürü Fuat Karaosmanoğlu müebbet hapis cezasına; 
Polis memurları Mehmet Pek ve Abdulmuttalip 
Bozyel, 28 Eylül 2008 ve 29 Eylül 2008’de Şehit 
Muhsin Bodur Polis Karakolu’nda Engin Çeber’e 
yaptıkları işkence nedeniyle 7’şer yıl 6’şar ay, Aliye 
Uçak ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına; İnfaz ve koruma 
başmemuru Yavuz Uzun ve koruma memuru Mu-
rat Çise 1 Ekim 2008’de Engin Çeber’e tazyikli suyla 
işkence yaptıkları gerekçesiyle, ikişer yıl altışar ay 
hapis cezasına; cezaevi doktoru Yemliha Söylemez 
ise o tarihte kurumda olmamasına karşın Engin 
Çeber hakkında sahte sağlık evrakı düzenlediği 
için, üç yıl dokuz ay hapis cezasına; infaz ve koru-
ma başmemuru Nevzat Kayım ve koruma memuru 
Mehmet Polat beşer ay hapis cezasına; başgardiyan 

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusun-
da bulunulmasına da karar verdi.

Ümraniye Cezaevi Davası

19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 
kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş Operasyonu” 
kapsamında yedi mahkûmun yaşamını yitirdiği 
Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul) müdahaleyle 
ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında 
“cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı madde 
bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları” suçlama-
larıyla açılan davaya, 28 Mayıs 2013’te Anadolu 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmaya katılan aileler ile polis ekipleri arasın-
da tartışma çıkması üzerine duruşma salonunda 
görevli jandarma ekipleri salonda bulunan ailelere 
ve avukatlara biber gazıyla müdahale etti. Sanıklar 
ise darp edilerek adliye binasındaki nezarethaneye 
götürüldü. Duruşmaya verilen aranın ardından 
salona alınan avukatların, müvekkilleri olmadan 
savunma yapmayacaklarını belirtmeleri üzerine 
mahkeme heyeti duruşmayı 30 Ekim 2013’e erte-
ledi.

Şanlıurfa Cezaevi Soruşturması

İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde 
tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılarda 
bulunduğu Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran 
2012’de 12 kişi kapasiteli C-15 koğuşunda kalan 18 
mahkûmun, koğuşta bulunan pervanenin cezaevi 
yönetimi tarafından sökülmesi üzerine yatakları 
ateşe vermeleri sonucu çıkan yangında 13 tutuklu 
ve hükümlü yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Şanlıurfa Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın, insan hakları örgütlerinin 
ve meslek örgütlerinin cezaevi idaresinin yangına 
zamanında ve etkili müdahale etmediği tespitine 
rağmen “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdiği 
27 Haziran 2013’te öğrenildi.

29 Mahpus Hakkında Açılan Dava

Batman M Tipi Cezaevi’nden kalan aralarında 
DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan’ın da bu-
lunduğu 29 tutuklu ve hükümlünün 14 Temmuz 
2012’de Diyarbakır’da yapılmak istenen “Özgürlük 
için Demokratik Direniş” mitingine izin verilme-
mesi ve mitingi gerçekleştirmek isteyen gruba 
müdahale edilmesini protesto etmek amacıyla bu-
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Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
gözaltında ve cezaevinde gördüğü işkenceler nede-
niyle GATA’da tedavisi devam eden Utku Kalı ilk 
kez katıldı.

Duruşmada Utku Kalı’nın ifadesini alan mahkeme 
heyeti, Utku Kalı’nın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ertele-
di.

Burdur Cezaevi Operasyonu Davası

11 tutuklunun can güvenliklerinin olmadığı gerek-
çesiyle duruşmalara çıkmayacağını belirtmesi ve 
mahkemenin “zorla” getirilmelerine yönelik kararı 
sonrasında Burdur E Tipi Cezaevi’ne 5 Temmuz 
2000’de düzenlenen operasyonda duvarı delen 
dozerin kepçesinin sağ kolunu kopardığı Veli 
Saçılık’ın da arasında bulunduğu ve operasyon 
günü cezaevinde olan 61 kişi hakkında cezaevinde 
oluşan hasarı karşılamaları için Maliye Bakanlığı 
tarafından açılan davaya 12 Kasım 2013’te devam 
edildi.

29 bin TL tazminatın faiziyle beraber talep edildiği 
davanın Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki 
71. duruşmaya katılan Veli Saçılık’ın olay gününe 
dair anlatımlarını dinleyen mahkeme başkanı, dos-
yayı incelem amacıyla duruşmayı erteledi.

5 Aralık 2013’teki duruşmaya katılan Veli Saçılık’ın 
olay gününe dair anlatımlarını dinleyen mahkeme 
başkanı, operasyon sırasında görev yapan gardi-
yanlar, memurlar ve Maliye Bakanlığı’nın tanıkları-
nın dinlenmesi amacıyla duruşmayı 9 Ocak 2014’e 
erteledi.

5 Temmuz 2000’de düzenlenen operasyonda, tutuk-
lu ve hükümlülerin bulunduğu bölgeye ulaşılması 
için cezaevi duvarları yıkılmış, yıkım sırasında 
tutuklular arasında bulunan Veli Saçılık’ın sağ kolu 
kepçe darbesiyle kopmuştu. Yerine dikelemeyen ve 
çöpe atılan kolu, daha sonra bir sokak köpeğinin 
ağzında bulunan Veli Saçılık’ın ve diğer mağdurla-
rın başvurusunun ardından Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) Türkiye’yi mahkûm ederek, 
Veli Saçılık hariç başvuruculara 46 bin TL ödenme-
sine karar vermişti. Veli Saçılık’ın dosyası ise yerel 
mahkemedeki tazminat miktarının beklenmesi 
için ayrılmıştı.

Yılmaz Aydoğdu beş ay hapis cezasına; sanıklardan 
Erdoğan Coşardereli, Nuri Atalay, Muharrem Çe-
lik, Cuma Kaçar, Yusuf Gayır ve Nihat Kızılkaya 
“görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle beşer ay hapis 
cezasına; Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir 
Öztekin “kasten insan yaraladığı” gerekçesiyle 5 ay 
hapis cezasına mahkûm edilmişti. 40 sanık hakkın-
da ise beraat kararı verilmişti.

Sanık avukatlarının karar itiraz etmesi üzerine 
dosyayı 28 Eylül 2011’de değerlendiren Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi, sanıkların aynı avukatlarca savunul-
masını ve bir hâkimin imzasının eksikliğini gerekçe 
göstererek kararı usulden bozmuştu.

Karar nedeniyle 60 sanığın yeniden yargılan-
masına 1 Ekim 2012’de Bakırköy 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edilmişti. Savcının esas 
hakkındaki mütalaasını bir önceki duruşmada; sa-
nıkların esas hakkındaki savunmalarını ise 1 Ekim 
2012’deki duruşmada dinleyen mahkeme heyeti, 
gardiyanlar Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Met-
ris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nu 
müebbet hapis cezasına; polis memurları Mehmet 
Pek, Abdulmuttalip Bozyel’i “zor kullanma yetki-
sini aşarak insanlık onuruyla bağdaşmayan hare-
ketlerde bulundukları” gerekçesiyle 7’şer yıl 6’şar 
ay hapis cezasına; polis memuru Aliye Uçak’ı “zor 
kullanma yetkisini aştığı” gerekçesiyle 5 ay hapis 
cezasına; jandarma görevlisi Murat İşler’i 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına; cezaevi doktoru Yemliha Söylemez’i 
“gerçeğe aykırı belge düzenlediği” gerekçesiyle 3 yıl 
1 ay 15 gün hapis cezasına; gardiyanlar Yavuz Uzun 
ve Murat Çise’yi 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; ilk 
yargılamada beraat eden gardiyan Öncay Bozo’yu 
ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına; ilk yargılamada müeb-
bet hapis cezası alan tutuklu sanık gardiyan Nihat 
Kızılkaya’yı ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm 
etmişti. 

Kararı yeniden değerlendiren Yargıtay 8. Ceza 
Dairesi’nin polis memuru Aliye Uçak dışındaki 
kararları onadığı 11 Kasım 2013’te öğrenildi.

Utku Kalı

Hatah’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüne 
neden olan çifte bombalı saldırıya dair istihbari 
bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan er Utku 
Kalı’nın yargılanmasına 11 Kasım 2013’te devam 
edildi.
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Ezgi Antmen, Murat Egemen Akkuş, Mayıs Kurt, 
Zeynep Arslan ve Aydın Doğan’ın görüş esnasında 
aynı masa etrafında oturmaları üzerine gardiyanlar 
“her tutuklu kendi ziyaretçilerinin bulunduğu ma-
saya otursun” diyerek grubu ayırmak istemişti.

Tutuklular ve ziyaretçilerin birbirlerini tanıdıkları-
nı, ortak arkadaş olduklarını beyan ederek birlikte 
oturmak istediklerini söylemeleri üzerine gardiyan-
lar görüşü sonlandırmak istemiş, çıkan tartışmanın 
ardından ise iki tutuklu ile altı ziyaretçi gardiyanlar 
tarafından darp edilmişti. Mayıs Kurt’un parma-
ğının kırılmasıyla sonuçlanan olayın ardından 
soruşturmasını tamamlayan savcılığın ziyaretçiler 
Özkan Kayoz, Ezgi Antmen, Murat Egemen Akkuş, 
Mayıs Kurt, Zeynep Arslan ve Aydın Doğan hak-
kında “görevli memura hakaret”, “görevli memuru 
yaralama”, “görevli memurlara direnme” suçlama-
larından hapis cezası talep ettiği iddianameyi kabul 
eden Sincan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde altı 
kişinin yargılanmasına 21 Kasım 2013’te başlandı.

Veli Saçılık’ın başvurduğu Antalya 1. İdare Mahke-
mesi ise “dozerle kol koparmanın insanlık dışı ol-
duğunu, devletin cezaevinde tutuklu Veli Saçılık’ın 
güvenliğini ve vücut bütünlüğünü koruması 
gerektiğine” işaret ederek, 150 bin TL tazminata 
karar vermiş Danıştay ise Veli Saçılık’ın cezaevinde 
isyana katıldığını, kol kopmasının kendi kusurun-
dan kaynaklandığını savunarak kararı 2007 yılında 
bozmuştu. Bunun üzerine Antalya 1. İdare Mahke-
mesi, olay yeri nedeniyle yetkisizlik kararı vererek 
dosyayı Isparta İdare Mahkemesi’ne göndermiş, 
Isparta İdaresi Mahkemesi de Danıştay’ın kararına 
uyarak, Veli Saçılık’ın kusurlu olduğunu, tazminat 
hakkı olmadığına hükmetmişti. Danıştay ise 2011 
yılında Isparta İdare Mahkemesi’nin kararını ona-
dı.

6 Kişi

Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
olan İlhan Kaya ve Barış Önal adlı arkadaşlarını 10 
Ocak 2013’te ziyaret etmek isteyen Ortadoğu Tek-
nik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri Özkan Kayoz, 
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DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

1. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

M
ahkûm

iyet

Beraat

Para C
ezası

Yargılanan

G
özaltı

Tutuklam
a

125 16 yıl 5 ay 17 gün 
(12 Kişi) 1 23 bin 180 TL (3 

Kişi) 27 - -

134 - - - - - -

215 2 yıl 1 ay 20 gün 
(4 Kişi) 6 - 8 - -

216 1 yıl (1 kişi) 1 - 4 - -
217 - - - - - -

220 468 yıl 1 ay 22 gün 
(67 kişi) 7 - 56 - 17

222 - 1 - - - -
226 - - - 6 - -
257 - 1 - - - -
267 1 yıl 6 ay (1 kişi) - - - - -
285 - 4 16 bin 600 TL - - -
288 21 yıl 10 ay (3 kişi) 1 - 13 - 2
299 1 yıl 3 ay (1 kişi) - - - -

300 - 2 - -

301 - - - 11 - -

314 227 yıl 11 ay (24 kişi) 2 - 90 1 2
318 2 yıl 6 ay (6 kişi) 6 - - - -
2911 Top. ve Gös. 95 yıl (47 kişi) 98 - 146 - -

TMY 356 yıl 18 gün 
(164 kişi) 9 16 bin TL 459 11 9

Siyasi Partiler Yasası 3 yıl 7 ay 15 gün 
(6 kişi) 1 3 bin TL 6 - -

Atatürk Alehine Suçlar 
hak.yasa - - - 1 - -

Toplam 1197 yıl 5 ay 2 gün 
(336 kişi) 138 58 bin 780 TL 829 12 30
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duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın ta-
mamlandığı 8 Şubat 2013’te öğrenildi.

Soruşturma sonunda “iftira” ve “hakâret” suçla-
malarından ETHA adına yargılanacak olan ETHA 
Müdürü Goncagül Telek’in yargılanmasına 6 Hazi-
ran 2013’te İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı.

Duruşmada Goncagül Telek’in ifadesini alan ve 
tanıkları dinleyen mahkeme başkanı, tanıkların 
dinlenmesinin devam edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

8 Ekim 2013’teki duruşmada Goncagül Telek’in ifa-
desini alan ve tanıkları dinleyen mahkeme başkanı, 
tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine karar 
vererek duruşmayı 15 Ocak 2014’e erteledi. 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi: 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret

MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat 
eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç 
aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi 
için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada 
belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya 
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri 
oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan 
üyelere karşı işlenmiş sayılır.

Mezhar Tümen

Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’nde bulunan 
Mezhar Tümen’in 21 Kasım 2012’de Özgür Gün-
dem Gazetesi’ne yazdığı mektubunda “Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” iddiasıyla 
Mezhar Tümen hakkında dava açıldığı 17 Ocak 
2013’te öğrenildi. Mehar Tümen’in Kalkandere 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önü-
müzdeki günlerde başlanacak.

Goncagül Telek

“Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet 
Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’dan 
1990’lı yıllarda işkence gördüklerini savunanla-
rın öykülerini haberleştiren Etkin Haber Ajansı 
(ETHA) hakkında Sedat Selim Ay’ın yaptığı suç 
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Davanın yargılanıp beraat eden sanıklarından 
MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’a yönelik ko-
nuşmasında “tehdit ettiği” ve “hakaret ettiği” iddi-
alarıyla Celal Adan’ın suç duyurusu üzerine açılan 
davanın İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasında tutuksuz sanık Nilgün 
Soydan’ın ifadesini alan mahkeme başkanı duruş-
mayı 21 Haziran 2013’e erteledi.

22 Kasım 2013’teki karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, tutuksuz sanık Nilgün Soydan hakkında, 
basın yolu ile ilgili suçlara ilişkin dava ve cezaların 
ertelenmesi hakkında kanunun uygulanmasına, bu 
kanunun geçici bent ve hükümleri uyarınca dava-
nın kovuşturmasının üç yıl süreyle ertelenmesine 
karar verdi. 

Yıldırım Beyazıt Besim, Mert Deniz Özkaya

Samsun’da 2012 yılında “4+4+4” olarak bilinen 
yeni eğitim sistemine karşı yapılan bir eylemde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının 
bulunduğu hedef tahtasına dart attıkları gerekçe-
siyle Yıldırım Beyazıt Besim ile Mert Deniz Özkaya 
hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı ha-
karet ettikleri” iddiasıyla başaltılan soruşturmanın 
tamamlandığı 13 Mart 2013’te öğrenildi.

İlgili Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde iki öğ-
rencinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. mad-
desi uyarınca yargılanmasına 6 Haziran 2013’te 
başlandı. Duruşmada sanıkların ifadesini alan 
mahkeme başkanı, duruşmayı erteledi.

9 Ekim 2013’teki duruşmada taraf avukatlarının 
taleplerini dinleyen mahkeme başkanı, duruşmayı 
erteledi. 

Davaya Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 28 
Kasım 2013’te devam edildi. Duruşmada taraf 
avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, sanıkların 
beraat etmesine karar verdi.

Neslihan Uyanık, Nebiye Merttürk

Ankara’da 2 Haziran 2012’de İzmir Caddesi’nde Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kürtajla 
ilgili açıklamaları nedeniyle yumurta atan Neslihan 
Uyanık ve Nebiye Merttürk hakkında “basit yarala-
ma”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
etme” ve “tehdit etme” suçlamalarıyla hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği ve 4’er yıl 4’er ay hapis 
cezası istemiyle 2 kadının yargılanmasına Ankara 

7 Çocuk

Giresun’da 2 Ocak 2011 yılında yapılan bir basın 
açıklamasında kullandıkları “ampul Tayyip” sloga-
nı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 çocuk hak-
kında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakâret 
ettikleri” iddiasıyla açılan davaya 14 Şubat 2013’te 
başlandı.

Giresun Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı duruş-
mayı 30 Mayıs 2013’e erteledi.

Giresun 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 5 Ekim 
2013’te görülen duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme başkanı o dönem 18 yaşın altında 
olan 7 kişiye 7’şer ay 25’er gün hapis cezası verdi.

3 Kişi

Giresun’da 2 Ocak 2011 yılında yapılan bir basın 
açıklamasında kullandıkları “ampul Tayyip” sloga-
nı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 çocuk hak-
kında başlatılan soruşturmayı kınamak amacıyla 
26 Şubat 2011’de aynı sloganı kullanarak protesto 
eylemi yapan Giresun Halkevi Şubesi Başkanı 
Şenel Kalafa ile şube yöneticileri Cengiz Tütüncü 
ve Levent Emre Çağlayan hakkında “kamu görevli-
sine görevinden dolayı hakâret ettikleri” iddiasıyla 
açılan davaya 20 Mart 2013’te Giresun Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı.

Davanın 26 Eylül 2013’te Giresun 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme 
başkanının 3 çocuğa bir eylemden dolayı 235 gün 
hapis, diğer 4 çocuğa da iki ayrı eylemden ötürü 
235’er gün hapis cezaları verdiği 4 Ekim 2013’te öğ-
renildi. Verilen hapis cezaları daha sonra 3 öğrenci 
için 4 bin 700’er lira para cezasına 4 öğrenci için de 
9 bin 400’er lira para cezasına çevrildi.

Nilgün Soydan

İstanbul’da 22 Temmuz 1980’de evinin önünde uğ-
radığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren DİSK 
Genel Başkanı Kemal Türkler’in ölümünün yıldö-
nümü olan 22 Temmuz 2012’de Kemal Türkler’in 
kızı Nilgün Soydan’ın babasının mezarı başında da-
vanın sanıkları hakkında söylediği sözler nedeniyle 
hakkında açılan davadan yargılanmasına 26 Şubat 
2013’te başlandı.
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17 Kişi

Bursa’da 25 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma Parti-
si il binası önünde parasız eğitim talebiyle pankart 
açarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde 
slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 12’si 18 yaşın-
dan küçük 17 kişi hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla hazırlanan iddiana-
menin kabul edilmesi üzerine 12 öğrencinin Bursa 
1. Çocuk Mahkemesi’nde 27 Haziran 2013’te, 5 
öğrencinin ise Bursa 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmasına 30 Mayıs 2013’te başlanacak.

12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde, 5 
öğrencinin ise Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmasına 27 Haziran 2013’te başlandı.

Duruşmalarda sanıkların kimlik tespitini yapan ve 
ifadelerini alan mahkeme başkanları, duruşmaları 
erteledi.

12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde yar-
gılanmasına 9 Ekim 2013’te devam edildi. Duruş-
mada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı 
sanıkların beraat etmesine karar verdi.

Ali Demirer

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

Ahmet Altan

Taraf Gazetesi’nde köşe yazılarının yayımlandığı 
2013 yılının Ocak ayında Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’la ilgili yazdığı yazıyla “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla hak-
kında dava açılan Ahmet Altan’ın Anadolu Adliye-
si’ndeki (İstanbul) 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
18 Temmuz 2013’te görülen karar duruşmasında 
taraf avukatlarının son sözlerini alan mahkeme 
başkanı Ahmet Altan’a Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis 
cezası verdi.

Bekir Coşkun

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yazdığı yazıyla 

6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 14 Kasım 2013’te de-
vam edildi. Duruşmaya Melih Gökçek’in katılma-
ması üzerine mahkeme başkanı, Melih Gökçek’in 
ifadesinin alınması için gelecek duruşmaya çağırıl-
masına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aykut Çavuş, Çağlar Akyüz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Edirne İl 
Başkanlığı’na 2012 yılının Nisan ayında “Padişah 
bozuntusu, sana bir çift sözümü var” yazılı pankart 
astıkları gerekçesiyle TKP yöneticileri Aykut Çavuş 
ile Çağlar Akyüz hakkında “Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan’a hakaret ettikleri” suçlamasıyla açılan 
dava 5 Nisan 2013’te sonuçlandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 
iddianameyi değerlendirerek kabul eden Edirne 
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
mahkeme başkanı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
125. maddesi uyarınca yargılanan 2 kişinin beraat 
etmesine karar verdi.

3 Kişi

TKP Bartın İl Başkanlığı’na 2012 yılında “Padişah 
bozuntusu, sana bir çift sözümü var” yazılı pankart 
astıkları gerekçesiyle TKP üyesi 3 kişi hakkında 
“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret et-
tikleri” suçlamasıyla açılan dava 3 Nisan 2013’te 
sonuçlandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 
iddianameyi değerlendirerek kabul eden Bartın 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 
mahkeme başkanı, TCK’nin 125. maddesi uyarınca 
yargılanan 3 kişinin beraat etmesine karar verdi.

2 Kişi

Bir kamu kurumunda mmeur olarak çalışan F.Ş. ve 
Z.E.Y. adlı iki memurun facebook.com adresinde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili montaj-
lanmış haberleri ve karikatürleri kullandıkları iddi-
asıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen 
ihbar e-postası sonucu iki mmeur hakkında “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” 
iddiasıyla ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. 
maddesi uyarınca cezalandırılmaları talebiyle 
iddianame hazırlandığı 6 Mayıs 2013’te öğrenildi. 
İddianameyi ilgili asliye ceza mahkemesinin kabul 
etmesi halinde 2 memurun yargılanmasına önü-
müzdeki günlerde başlanacak.
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Serbes’in adı geçen her bir kamu görevlisi için ayrı 
ayrı cezalandırılması talep edilirken iddianameyi 
kabul eden İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 7 Kasım 2013’te başlandı. Kullandığı 
“Recop Tazyik Gazdoğan” ifadesinin de gerek-
çeler hakkında gösterildiği iddianamede Emrah 
Serbes’in adı geçen her bir kamu görevlisi için ayrı 
ayrı cezalandırılması talep edildiği iddianameyi ka-
bul eden İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanığın ifadesini alan mahkeme baş-
kanı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 
Emrah Serbes hakkında beraat kararı verdi.

İlhan Cihaner

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Millet-
vekili İlhan Cihaner’in yargılandığı Erzurum 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti için söylediği 
sözler nedeniyle “kurul halinde çalışan kamu 
görevlilerine görevleri dolayısıyla alenen hakaret 
etmek” suçundan hakkında dava açılan Yargıçlar 
Sendikası Başkanı ve Çankırı Hâkimi Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’nun yargılanmasına 1 Kasım 2013’te 
başlandı.

Sincan (Ankara) 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya katılan sanık hâkimin savunmasını 
alan mahkeme heyeti, esas hakkındaki son sözlerin 
alınması için duruşmayı erteledi.

5 Kişi

34 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş 
uçakları tarafından bombalanarak öldürüldüğü 
Roboski Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla 30 
Aralık 2011’de Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde dü-
zenlenen eylemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile ilgili attıkları sloganlarla “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla hak-
larında dava açılan 5 kişinin Turgutlu Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mah-
keme başkanının 5 kişiye 11’er ay 20’şer gün hapis 
cezası verdiği 11 Kasım 2013’te öğrenildi.

Osman Garip

Gezi Parkı eylemleri devam ederken Konya’da 
yaşayan Osman Garip (24) adlı kişinin facebook.
com adresinde bulunan hesabından Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan için söylediği sözlerle “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddi-
asıyla hakkında açılan davanın 12 Kasım 2013’te 

“Başbakan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” 
iddiasıyla hakkında dava açılan Bekir Coşkun’un 
Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 18 Tem-
muz 2013’te görülen karar duruşmasında taraf 
avukatlarının son sözlerini alan mahkeme başkanı 
Bekir Coşkun’a 5 bin lira manevi tazminat cezası 
verdi.

4 Kişi

İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 25 Temmuz 2013’te, 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu 
konvoyun geçişi esnasında polis ekipleri, CHP 
İlçe Örgütü Başkanı Burcu Kara’nın da arasında 
bulunduğu 4 kişiyi “Başbakan’a hakaret ettikleri” 
iddiasıyla gözaltına aldı.

4 Kişi

“Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet 
Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’dan 
1990’lı yıllarda işkence gördüklerini savunanların 
öykülerini haberleştiren Evrensel Gazetesi, T24 ha-
ber sitesi, marksist.org haber sitesi hakkında Sedat 
Selim Ay’ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan 
soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti.

Soruşturma sonunda “iftira” ve “hakâret” suçlama-
larından gazete ve haber ajansları adına yargılana-
cak olan T24’ün yazıişleri müdürü Metin Kıvanç 
Yener, T24’ün genel yayın yönetmeni Ahmet Do-
ğan Akın, marksist.org’un yayın yönetmeni olan 
Ozan Tekin ve Evrensel Gazetesi’nin genel yayın 
yönetmeni Fatih Polat’ın yargılanmasına 13 Eylül 
2013’te İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
13 Eylül 2013’te başlandı. Duruşmada Fatih Polat 
hariç duruşmaya katılan diğer sanıkların ifade-
sini alan ve tanıkları dinleyen mahkeme başkanı, 
tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine karar 
vererek duruşmayı 30 Ocak 2014’e erteledi.

Emrah Serbes

Yazar Emrah Serbes hakkında bir televizyon 
programında 1 Mayıs olaylarını değerlendirirken 
Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi hak-
kında söylediği sözler nedeniyle “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca 
dava açıldığı 4 Ekim 2013’te öğrenildi.

Kullandığı “Recep Tazyik Erdoğan” ifadesinin de ge-
rekçeler hakkında gösterildiği iddianamede Emrah 
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TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Suçu ve suçluyu övme

MADDE 215. - (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş 
olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 
3 Kişi

“PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakıl-
ması” talebiyle yazdıkları dilekçeler nedeniyle 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulu-
nan Baysal Demirhan, Muhammet Akyol ve Vedat 
Düşküner hakkında 15 Mart 2012’de yargılandıkla-
rı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdikleri 
ve aynı talebi içeren dilekçeler nedeniyle “suçu ve 
suçluyu övdükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamalarından açılan davanın İstan-
bul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Mayıs 2013’te 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 
sanığa 10’ar ay hapis cezası verdi.

M.K.

İstanbul’un Kartal İlçesi’nde bir inşaatta beraber 
çalıştığı arkadaşı M.K.’nin cep telefonuna “Vatan 
olacaksa Kürdistan olsun. Bayrak olacaksa kesk ü 
soru zer (sarı-kırmızı-yeşil) olsun. Başkan olacaksa 
Abdullah Öcalan olsun. Kürdistan kurulacaksa ca-
nımız feda olsun. Bu mesajı tüm Kürtlere yollama-
yan namert olsun. Be serok jiyan nabe (Öndersiz 
yaşam olmaz). Yurtsever Gençlik” yazılı kısa mesaj 
attığı iddia edilen H.A. hakkında “suçu ve suçluyu 
övdüğü” iddiasıyla açılan davanın sonuçlandığı 28 
Kasım 2013’te öğrenildi.

Anadolu 35. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme başkanı, kısa mesajı atan kişinin 
belirlenememesi üzerine “şüpheden sanık yararla-
nır” ilkesine göre H.A.’nın beraat etmesine karar 
verdi.

Konya 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanı Osman Garip’e 
bir yıl 15 gün hapis cezası verdi.

13 Kişi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
8 Aralık 2010’da düzenlenen anayasa paneline 
konuşmacı olarak katılan TBMM Anayasa Komis-
yonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta attıkları ve 
protesto eylemine fakülte binası içinde biber gazı 
ile müdahale eden çevik kuvvet ekiplerine engel 
olmaya çalıştıkları için haklarında dava açılan 13 
öğrencinin yargılanmasına 21 Kasım 2013’te An-
kara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmada sanıkların savunmalarını alan mah-
keme başkanı, “kamu görevlisine hakaret ettikleri” 
suçlamasıyla yargılanan 11 öğrencinin beraat et-
mesine, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak 
amacıyla direndikleri” suçlamasıyla yargılanan 2 
öğrencinin ise 6’şar ay 20’şer gün hapis cezasına 
mahkûm edilmesine karar verdi.

Zübeyde Zümrüt

Diyarbakır’da 11 Haziran 2011’de düzenlenen bir 
etkinlik sırasında eski Diyarbakır Valisi Mustafa 
Toprak’a hakaret ettiği iddiasıyla BDP İl Örgütü 
Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt hakkında açılan dava 
27 Kasım 2013’te sonuçlandı.

Diyarbakır 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada mahkeme başkanı “kamu görevlisine 
görevinde dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla Zübeyde 
Zümrüt’e Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi 
uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 7 bin 80 lira para 
cezasına çevrilen karar Denetimli Serbestlik Yasası 
uyarınca 5 yıl ertelendi.

İ.A.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek’e mikroblog sitesi twitter.com adresi üze-
rinden “#EdepsizsinMelihGokcek” konu başlığı ile 
mesaj atan ve 27 Şubat 2913’te okuduğu okuldan 
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A. (17) 
hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettiği” iddiasıyla başlatılan soruşturma-
nın sonunda Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. 
maddesi uyarınca açılan davaya Ankara 3. Çocuk 
Mahkemesi’nde 24 Aralık 2013’te devam edildi. 
Duruşmada İ.A.’nın avukatını dinleyen mahkeme 
başkanı, İ.A.’nın beraat etmesine karar verdi. 
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TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, 
diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve 
yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan 
kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli 
olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 Fazıl Say

Piyanist Fazıl Say hakkında bir sosyal paylaşım si-
tesinde yazılı olarak dile getirdiği ifadeleriyle “dini 
değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle açılan davaya 18 
Şubat 2013’te devam edildi.

İstanbul 19 Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
ya “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
alenen aşağıladığı” suçlamasıyla yargılanan Fazıl 
Say katılmazken, taraf avukatlarını dinleyen mah-
keme başkanı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi.

15 Nisan 2013’teki duruşmaya “halkın bir kesimi-
nin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” 
suçlamasıyla yargılanan Fazıl Say katılmazken, 
taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, Fazıl 
Say’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi 
uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklan-
ması daha sonra denetimli serbestlik şartıyla 5 yıl 
süreyle ertelendi.

Verilen 10 aylık hapis cezasında mahkeme başka-
nının aldığı hükmün açıklanmasının daha sonraya 
bırakılması kararının Fazıl Say’In talebi üzerine 
iptal edilmesinin ardından yeniden yargılamaya 19 
Eylül 2013’te başlandı.

İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
ya “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri 
alenen aşağıladığı” suçlamasıyla yargılanan Fazıl 
Say da katılırken, taraf avukatlarını dinleyen mah-
keme başkanı, Fazıl Say’a Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 216. maddesi uyarınca yine 10 ay hapis 
cezası verdikten sonra hükmün açıklanmasının 
geriye bırakılmasını uygulamayarak Fazıl Say’ın 
sabıkasız oluşunu dikkate alarak hapis cezasının 
ertelenmesine ve 2 yıl denetimli serbestlik süresi 
kararı verdi.

Sevan Nişanyan

Yazar Sevan Nişanyan’ın kendisine ait blog say-
fasında (http://nisanyan1.blogspot.com) “Nefret 
suçlarıyla mücadele etmeli” başlığıyla yazdığı 
yazıda İslam Dini’nin peygamberine hakaret ettiği 
iddiasıyla yapılan suç duyuruları üzerine Sevan 
Nişanyan hakkında “halkın bir kesiminin benim-
sediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uya-
rınca hazırlanan iddinamenin kabul edildiği ve 
Sevan Nişanyan’ın yargılanmasına İstanbul 14. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde 22 Mayıs 2013’te başlandı. 
Duruşmada müştekilerin kimlik tespitini yapan ve 
tarafların ifadesini alan mahkeme başkanı, Sevan 
Nişanyan’a 1 yıl 45 gün hapis cezası vererek cezanın 
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hakkında 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. 
Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasanın 1. 
Maddesinin uygulanmasına ve sanığın herhangi 
bir suçtan yargılanması halinde davanın kaldığı 
yerden devam etmesine karar verdi.

40 Kişi

Ekşi Sözlük adlı internet sitesinde yer alan konu 
başlıklarında ve yorumlarda İslam Dini’ne hakaret 
edildiği iddiasıyla internet sitesinin üyesi 40 kişi 
hakkında Ali Emre Bukağlı’nın şikâyeti üzerine 
“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin 
alenen aşağılandığı” suçlamasıyla Anadolu (İstan-
bul) Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame hazırlan-
dığı 7 Ağustos 2013’te öğrenildi.

29 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla destek mesajı yazdık-
ları ve eylemler sırasında meydana gelen gelişme-
leri haber verdikleri gerekçesiyle İzmir’de gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakılan 29 kişiye ilişkin 
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 20 Aralık 
2013’te öğrenildi.

29 kişi hakkında “sosyal medya aracılığıyla halkı 
isyana teşvik ettikleri” suçlamasından Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca açılan 
davaya İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat 
2014’te başlanacak. 

Sevan Nişanyan’ın sabıkasının bulunması nedeniy-
le ertelenmemesine karar verdi.

A.U.

Sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinde yer 
alan kişisel hesabından yaptığı yorumlarla İslam 
Dini’nin peygamberine hakaret ettiği iddiasıyla 
Orkun Şimşek isimli kişinin şikâyetçi olması 
üzerine A.U. hakkında “halkın bir kesiminin be-
nimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddi-
asıyla TCK’nin 216. maddesi uyarınca hazırlanan 
iddianameyi kabul eden İstanbul 29. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mah-
keme başkanının A.U.’ya 6 ay hapis cezası verdiği 
15 Nisan 2013’te öğrenildi.

Mevhibe Canan Arın

Antalya’da 3 Aralık-4 Aralık 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hak-
ları Hukuku” konulu eğitim seminerindeki konuş-
masında “İslâm Dininin Peygamberine ve Cum-
hurbaşkanına hakâret ettiği” iddiasıyla hakkında 
“halkın büyük bir bölümünün benimsediği dini 
değerleri alenen aşağıladığı ve devlet büyüklerine 
hakâret ettiği” suçlamalarıyla dava açılan Avukat 
Mevhibe Canan Arın’ın yargılanmasına 30 Mayıs 
2013’te devam edildi.

Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme başkanı, Mevhibe Canan Arın 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Barışına Karşı Suçlar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, 
sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Örgütün silâhlı olması hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır.  
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olay gününe ait görüntü ve fotoğraflarda sanıklar-
dan Emre Aktaş “teşhis edilemediği” gerekçesiyle 
beraat etti.

4 Kişi

Diyarbakır’da 2012 yılında düzenlenen Newroz 
kutlamasında BDP otobüsünün üzerinde zafer işa-
reti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 
SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Eğitim Sen Ge-
nel Mali Sekreteri Abdullah Karahan, BDP Genel 
Merkez eski yöneticisi Yıldız Aktaş ve BDP üyesi 
Dilovan Arslan’ın yargılanmasına 13 Mayıs 2013’te 
başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe ve Türkçe ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
larından 4 sanığa 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası verdi.

Sevda Çağdaş

Diyarbakır’da 18 Mart 2012’de Newroz kutlamasına 
katılarak “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlamasıyla 
hakkında dava açılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi Sevda Çağdaş’a 25 Ekim 2013’te Diyar-
bakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme heyeti Sevda Çağdaş’a 4 
yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Welat Yıldız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin 
önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik kontrolü 
sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın yargı-
lanmasına 24 Ocak 2013’te devam edildi.

Davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işle-
diği”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamalarıyla yargılanan 
Welat Yıldız’a mahkeme heyeti 6 yıl 10 ay hapis 
cezası verdi.

17 Kişi

Ardahan’da 5 Kasım 2012’de, cezaevlerindeki açlık 
grevi eylemlerine destek vermek amacıyla düzen-
lenen basın açıklamasına müdahale eden polis 
ekiplerine taş attıkları iddiasıyla haklarında dava 
açılan Ardahan Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin 
yargılanmasına 11 Şubat 2013’te devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
suç işledikleri” iddiasıyla tutuklu yargılanan 17 ki-
şinin esas hakkındaki son savunmasını alan mah-
keme heyeti, 16 sanığa 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis 
cezası verdi. Dava dosyasına delil olarak verilen 

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur.

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır.

(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı 
cezalandırılır.

(7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt 
üyesi olarak cezalandırılır.

(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu 
suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
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Kanunu’nun (TCK) 226. maddesi uyarınca açılan 
davaya Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin beraat kararı-
nı bozmasının ardından 7 Kasım 2013’te yeniden 
devam edildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması 
amacıyla ertelendi.

2 Kişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sel 
Yayınları’nın Cinsel Kitaplar dizisinden çıkan 
Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın 
Maceraları başlıklı kitabında müstehcenliğe rast-
landığı iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı 
ve çevirmen İsmail Yerguz hakkında Türk Ceza 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

ÜÇÜNCÜ KISIM

Topluma Karşı Suçlar

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Ahlâka Karşı Suçlar

Müstehcenlik

MADDE 226. - (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini 
gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek 
şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan  iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden 
kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş  yıldan  on  yıla  
kadar  hapis  ve  beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz 
eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel 
davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, 
depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına 
aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve 
beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek 
koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.
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na ve kovuşturmanın 5 yıl süreyle ertelenmesine 
karar verdi.

17 Aralık 2013’te görülen duruşmada mahkeme 
başkanı hükmün açıklanmasının geri bırakılması-

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler 

İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

Yargı görevi yapanı etkileme

MADDE 277. - (1) Bir davanın taraflarından birinin veya bir kaçının veya sanıkların veya davaya katılanların, 
mağdurların leh veya aleyhinde, yargı görevi yapanlara emir veren veya baskı yapan veya nüfuz icra eden veya her 
ne suretle olursa olsun adı geçenleri hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kimseye iki yıldan dört yıla kadar 
hapis cezası verilir. Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.

10 Kişi
Sonuçlanan Balyoz Darbe Planı Davası’nın 26 
Mart 2012’de görülen duruşmasında ve bir sonraki 
duruşmasında mahkeme heyetinin kendilerine 
söz vermediğini ifade eden ve mahkeme heyetini 
eleştiren İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Kocasakal ve yönetim kurulu üyeleri Hasan 
Kılıç, Mehmet Durakoğlu, Başar Yatlı, Turgay De-
mirci, Hüseyin Özbek, Ayşe Füsun Dikmenli, Ufuk 
Özkap, İsmail Altay ve Aydeniz Alisbah Tuksan 
hakkında “yargı görevini etkilemeye teşebbüs et-
tikleri” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 ki-
şinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 277. maddesi 
uyarınca yargılanmasına 17 Mayıs 2013’te başlan-
dı. Duruşmada mahkeme başkanı, salonun fiziki 
şartlarının yetersiz olması nedeniyle usul işlemleri 
yapılmadan duruşmayı 12 Ekim 2013’e erteledi.

Ayşenur Parıldak

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 
“28 Şubat Darbesi” davasındaki gelişmeleri haber-
leştiren Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıl-
dak hakkında mahkeme heyetinin suç duyurusu 
üzerine Bakırköy (İstanbul) Basın Suçları Soruş-
turma Savcısı tarafından iddianame hazırlandığı 
11 Aralık 2013’te öğrenildi.

“Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” 
suçundan Ayşenur Parıldak hakkında Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 277. maddesi uyarınca hapis 
cezası talep edilen iddianameyi değerlendirerek 
kabul eden Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM

Adliyeye Karşı Suçlar

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

MADDE 288. - (1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan 
soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçla-
nıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya 
tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı 
beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi 
hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
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13 Haziran 2013’teki duruşmada tutuklu sanık 
Yalçın Küçük’ün ifadesini alan mahkeme heyeti, 
Deniz Baykal, Ergenekon davasının tutuklu sanığı 
Mehmet Haberal’ın avukatı Dilek Helvacı, aynı da-
vanın tutuklu sanıklarından emekli Albay Dursun 
Çiçek’in avukat olan kızı İrem Çiçek, bu davanın 
sanığı Yalçın Küçük’ün eski eşi İffet Temren Küçük 
ve Ayşegül Kibaroğlu’nun tanık olarak ifadesinin 
alınmasına ve Yalçın Küçük ile Hanefi Avcı’nın tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

11 Eylül 2013’teki duruşmada tutuklu sanık Yalçın 
Küçük’ün ifadesini alan mahkeme heyeti, Yalçın 
Küçük ile Hanefi Avcı’nın tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

12 Aralık 2013’te duruşmada tutuklu sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar 
Yalçın Küçük ile Hanefi Avcı’nın tutuksuz yargı-
lanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek 
duruşmayı 1 Nisan 2014’e erteledi. 

Oda TV Davası

Oda TV’ye düzenlenen operasyonun ardından 3’ü 
tutuklu Milliyet Gazetesi muhabiri Nedim Şener ve 
gazeteci Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu on 
üç kişinin Ergenekon Soruşturması kapsamında 
“silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, yardım 
etme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, dev-
let güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, 
açıklanması yasaklanmış gizli belgeleri temin 
etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri 
kayıt altına alma ve adil yargılamayı etkilemeye 
teşebbüs” suçlamalarından İstanbul 16. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmalarına 21 Mart 2013’te 
devam edildi.

Duruşmada, tutuklu sanık Yalçın Küçük’ün ifade-
sini alan mahkeme heyeti, Ergenekon Davası’nda 
verilen mütalaanın İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nden istenilmesine ve Yalçın Küçük ile 
Hanefi Avcı’nın tutukluluk hallerinin devam etme-
sine karar vererek duruşmayı erteledi.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Cumhurbaşkanına hakaret

MADDE  299. - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri 
oranında artırılır.

(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

1 Kişi

Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için 6 Nisan 
2012’de Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ü protesto etmek isteyen 46 öğrenci polis ekip-
leri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafın-
dan darp edilerek gözaltına alınmış daha sonra da 
serbest bırakılmıştı.

46 öğrenci hakkında başlatılan soruşturma sonun-
da hazırlanan iddianameyi kabul eden Kocaeli 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 46 öğren-
ciye 25 Şubat 2013’te görülen karar duruşmasında 
mahkeme başkanı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçla-
masıyla 5’er ay hapis cezası vermişti.
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molotofkokteyli bulunduğu iddia edilen ve adları 
açıklanmayan iki lise öğrencisi hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcısı 
Osman Şanal tarafından hazırlanan iddianamede 2 
çocuğun “tehlikeli madde bulundurmak” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na mu-
halefet” etmek suçlamalarından 15 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

2 çocuğun yargılanmasına Antalya 16. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki gün-
lerde başlanacak.

Olay günü taşıdığı döviz nedeniyle hakkında “cum-
hurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla başka bir 
dava daha açılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) 
üyesi bir öğrencinin 20 Mart 2013’te görülen karar 
duruşmasında ise mahkeme başkanı, sanık öğren-
ciye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

2 Çocuk

Antalya’da 1 Haziran- 2 Haziran ve 3 Haziran 2013’te 
düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları ge-
rekçesiyle gözaltına alınan 212 kişiden çantalarında 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama

MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan 
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza 
üçte bir oranında artırılır.

(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Temel Demirer

İstanbul’da 19 Ocak 2007’de Hrant Dink’in öldü-
rülmesinin ardından Ankara’da düzenlenen basın 
açıklamasında yaptığı konuşmada “Türklüğe ha-
karet ettiği” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik et-
tiği” iddialarıyla hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 301. Ve 216. maddesinden dava açılan 
Yazar Temel Demirer’in yargılanmasına 19 Şu-
bat 2013’te devam edildi. Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme 
başkanı, Temel Demirer hakkında başlatılan ko-
vuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 
ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa 
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

Akman Şimşek, Müslüm Dulkadir

Antalya’da 23 Kasım 2012’de yapılan bir basın açık-
laması sırasında “AKP’nin eli kanlı polisleri”, “katil 
işkenceci polisler” gibi ifadeler kullandıkları gerek-
çesiyle haklarında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
301. maddesi uyarınca dava açılan Akman Şimşek 
ve Müslüm Dulkadir’in yargılandığı davanın An-
talya 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanının, sözlerin ağır 
eleştiri olduğu gerekçesiyle beraat kararı verdiği 14 
Ekim 2013’te öğrenildi.
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kelimesi Anayasa’nın 14. ve TCK’nin 302. madde-
lerine göre suçtur. Dernek adında bu kelime kul-
lanılamaz” şeklinde görüş belirtildiği 28 Ağustos 
2013’te öğrenildi.

Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği

Diyarbakır’da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi 
Derneği’nin kuruluş tüzüğünü inceleyen ve görüş 
almak için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazan Diyar-
bakır Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı’nın “Kürdistan 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

 Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

MADDE 302. - (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, 
Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, 
Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilir.

(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere 
göre cezaya hükmolunur.

(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BEŞİNCİ BÖLÜM

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Silâhlı örgüt

MADDE 314. - (1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silâhlı örgüt kuran 
veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.
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Hacı Aslan, Mehmet Sait Uğurlu

Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde PKK davasından 
müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Hacı 
Aslan’ın Erzurum E Tipi Cezaevi’nde bulunan 
Mehmet Sait Uğurlu’ya gönderdiği mektupta yer 
alan ifadeler nedeniyle iki kişi hakkında açılan 
dava 13 Kasım 2013’te görüldü.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın karar duruşmasında sanıkların esas hak-
kındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla Hacı Aslan’a 13 
yıl 6 ay hapis cezası, “yasadışı örgüte yardım ettiği” 
suçlamasıyla da Mehmet Sait Uğurlu’ya 2 yıl 6 ay 
hapis cezası verdi.

İbrahim Bilmez

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik “KCK 
Soruşturması” kapsamında tutuklanan İbrahim 
Bilmez’e, müvekkili Abdullah Öcalan’la yaptığı 
haftalık görüşmeleri PKK’ye aktararak “kuryelik 
yaptığı” suçlamasıyla hakkında açılan iki davada 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla” verilen 
6’şar yıl 3’er aylık iki ayrı hapis cezasının Yargıtay 
9. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine İstan-
bul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyetinin İbrahim 
Bilmez hakkında beraat kararı verdiği 17 Aralık 
2013’te öğrenildi.

Sebahat Tuncel

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Baş-
kanı ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’e “ya-
sadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla yargılandı-
ğı davanın 18 Eylül 2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında verilen 8 
yıl 9 aylık hapis cezası 27 Aralık 2013’te Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nce oybirliğiyle onandı. Onama kara-
rının onanmasının ardından kararın TBMM Genel 
Kurulu’nda okunması halinde Sebahat Tuncel’in 
milletvekilliği düşürülecek ve yeniden milletvekili 
adayıo olması yasaklanacak.

 5 Kişi

12 Mayıs 2009’da Ankara’da 3 avukatla beraber gö-
zaltına alındıktan sonra serbest bırakılan fakat 27 
Mayıs 2009’da savcının itirazı üzerine tutuklanan 
ve 28 Ocak 2010’daki duruşmada serbest bırakılan 
Avukat Filiz Kalaycı’yla birlikte tutuksuz yargılanan 
Avukat Hasan Anlar, Halil İbrahim Vargün, Avukat 
Murat Vargün ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile 
Yardımlaşma Derneği (THAY-DER) eski Başkanı 
Nedim Taş’ın yargılanmasına 24 Ocak 2013’te An-
kara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada sanıkların ve sanık avukatlarının esas 
hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme he-
yeti, Nedim Taş’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suç-
lamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası, aynı suçlamayla 
Filiz Kalaycı’ya 7 yıl 6 ay hapis cezası, Hasan Anlar, 
Halil İbrahim Vargün ve Murat Vargün’e ise 6’şar yıl 
3’er ay hapis cezası verdi.

10 Kişi

İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da 
polis ekibinin açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin 
Karadağ’yla ilgili eylemlere katıldıkları gerekçesiy-
le, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 
31 Mart 2010’da Ankara, İzmir, Samsun ve Bursa’da 
düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyesi 
20 kişiden Onur İnce, Hızlan Erpak, Özgür Ka-
ragöl, Can Kızıltan, Emre Azapçı 3 Nisan 2010’da 
tutuklanmıştı.

Aynı operasyon kapsamında İzmir’de gözaltına 
alınan BDSP üyesi 10 kişi de tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılmışlardı. 10 kişinin yargılan-
masına 31 Ocak 2013’te devam edildi. İzmir 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi olduk-
ları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarıyla yargılanan 10 kişinin duruşması 
mahkeme heyetinin değişmesi nedeniyle 9 Mayıs 
2013’e ertelendi.
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Kasım 2013’te sonuçlandı. Türk Ceza Kanunu’nun 
318. maddesi uyarınca İstanbul 17. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan Halil Savda’nın ifade 
özgürlüğünü kullandığını belirten mahkeme baş-
kanı Halil Savda’nın beraat etmesine karar verdi.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ 
KANUNU

Kanun Numarası: 2911
Kanun Kabul Tarihi: 06/10/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18185

 

4 Kişi

Yüksekova Belediyesi’nin (Hakkâri) 7 Ocak 2011’de 
başlattığı “çok dilli yaşam” projesi kapsamında 
Kürtçenin kamu kurumlarında da kullanılması 
için belediye birimlerine Türkçe ve Kürtçe tabelalar 
asılmıştı. Söz konusu proje nedeniyle Yüksekova 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “Siyasi Partiler 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla hakla-
rında dava açılan Yüksekova eski Belediye Başkan 
Yardımcısı Reşit Orbay, Tüm Bel-Sen Yüksekova 
Temsilcisi Tahir Tekinalp ile belediye meclis üyeleri 
Muhyettin Önal ve Cengiz Rençber’in yargılanma-
sına 1 Şubat 2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapma 
talebini kabul eden mahkeme başkanı, atanan 
tercüman tarafından sanıkların Kürtçe ifadelerini 

Ali Fikri Işık

“Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” 
gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de Diyarbakır’da gözal-
tına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne 3. Askerî 
Cezaevi’ne konulan ve 19 Ekim 2012’de tahliye 
edilen Ali Fikri Işık’ın (56), “askeri birliğine teslim 
olmayarak firar suçu işlediği” gerekçesiyle yeniden 
tutuklandığı 28 Şubat 2013’te öğrenildi.

Tutuklu olarak 13 Mart 2013’te Şükrüpaşa Kışlası 
(Edirne) Askeri Mahkemesi’nde yargılanmaya de-
vam eden Ali Fikri Işık’ın savunmasını ve vicdani 
ret açıklamasını dinleyen mahkeme heyeti, Ali 
Fikri Işık’ın tahliye edilmesine ve askeri birliğine 
teslim olmasına karar vererek duruşmayı 12 Hazi-
ran 2013’e erteledi.

Onur Erdem

Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından iltica talebi kabul 
edilmeyerek sınırdışı edilerek İstanbul’a gönderilen 
vicdani retçi Onur Erdem 11 Temmuz 2013’te tu-
tuklanarak askeri cezaevine gönderildi. 

Onur Erdem hakkında açılan davanın 6 Eylül 
2013’te Gelibolu Askeri Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında Onur Erdem’in tahliye edilmesine 
karar verildiği 14 Eylül 2013’te öğrenildi.  

Halil Savda

Vicdani retçi Halil Savda hakkında savaskarsitlari.
org adlı internet sitesinde yer alan yazılarla “halkı 
askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla açılan dava 26 

TÜRK CEZA KANUNU

Kanun No. 5237      
Kabul Tarihi : 26.9.2004      

İKİNCİ KİTAP

Özel Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM

Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

ALTINCI BÖLÜM

Millî Savunmaya Karşı Suçlar

Halkı askerlikten soğutma

MADDE 318. - (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda 
yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.
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2013’te yapılan adli yıl açılışı töreninde “Tutuklu 
avukatlara özgürlük” yazılı pankart açarak slogan 
atan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 18 
avukat hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
dava açıldığı 20 Kasım 2013’te öğrenildi.

Avukatlar Serdar Gültekin, Nergiz Tuba Aslan, 
Mehmet Cemal Doğan, Gurbet Uçar, Abdulhadi 
Çetin, Azat Elçi, Fatma Demirer, Dinçer Çalım, 
İmdat Ataş, Mehmet Güner, Şule Aslan Hızal, 
Zöhre Dalkıran, Anıl Güler, Oktay Uysal, Canan 
Uçar, Nezahat Paşa Bayraktar, İlhan Gül Kireçka-
ya ve Hüseyin Korkmaz hakkındaki iddianameyi 
kabul eden İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
18 avukatın yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak.

SİYASİ PARTİLER KANUNU

Kanun Numarası: 2820
Kabul Tarihi: 22/04/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/04/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18027

 
Mehmet Nezir Karabaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Bitlis 
Milletvekili (2007-2011) Mehmet Nezir Karabaş 
hakkında milletvekili olduğu dönemde 21 Mart 
2010’da Ağrı’da yapılan Newroz kutlamasında yap-
tığı Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na 
aykırı davrandığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
iddialarıyla açılan davanın Ağrı 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 17 Ocak 2013’te görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanının Mehmet 
Nezir Karabaş’a 1 yıl hapis cezası verdiği, cezanın 
15 bin TL para cezasına çevrildiği 12 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

Sevahir Bayındır

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak 
Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır hak-
kında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 2010 
yılında yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 
yaptığı Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na 
aykırı hareket ettiği” iddiasıyla açılan davanın 2 Ni-
san 2013’te Ankara 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, 

aldıktan sonra kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de 
yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 
6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenme-
sine karar verdi.

46 Kişi

Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için 6 Nisan 
2012’de Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ü protesto etmek isteyen 46 öğrenci polis ekip-
leri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafın-
dan darp edilerek gözaltına alınmış daha sonra da 
serbest bırakılmıştı.

46 öğrenci hakkında başlatılan soruşturma sonun-
da hazırlanan iddianameyi kabul eden Kocaeli 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 46 öğren-
cinin 25 Şubat 2013’te görülen karar duruşmasında 
mahkeme başkanı sanıklara “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
suçlamasıyla 5’er ay hapis cezası verirken, sanıkla-
rın “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
suçlamasından ise beraat etmelerine karar verdi.

Fadıl Bedirhanoğlu

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Ağustos 
2012’de, çatışmada yaşamını yitiren bir PKK mili-
tanının cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle hak-
kında dava açılan Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl 
Bedirhanoğlu’nun 21 Ağustos 2013’te Yüksekova 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruş-
masında mahkeme başkanı, “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etttiği” 
iddiasıyla Fadıl Bedirhanoğlu’na 1 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi.

9 Kişi

İzmir’de 22 Haziran 2013’te Halkların Demokratik 
Kongresi tarafından düzenlenen Barış Mitingi’nde 
atılan sloganlar nedeniyle 9 kişilk Tertip Komitesi 
ile mitingin sunucusu hakkında açılan davaya 27 
Kasım 2013’te başlandı.

İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” iddiasıyla yargılanan 10 kişiden dokuzu-
nun kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan mah-
keme başkanı duruşmayı 18 Aralık 2013’e erteledi.

18 Kişi

İzmir Adliyesi A Kapısı protokol girişinde 2 Eylül 
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Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 20 Ocak 
2008’de Malatya’da yapılan İl Kongresi’nde yaptığı 
Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı 
hareket ettiği” iddiasıyla açılan davanın Malatya 4. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşma-
sında mahkeme başkanının, Hamit Geylani’ye 5 ay 
hapis cezası verdiği 5 Nisan 2013’te öğrenildi.

davaya konu olan ilgili yasa maddesinin iptal edil-
mesi nedeniyle Sevahir Bayındır’ın beraat etmesine 
karar verdi.

Hamit Geylani

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Hakkâri 
Milletvekili (2007-2011) Hamit Geylani hakkında 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Kanun Numarası: 3713
Kabul Tarihi: 12/04/1991
Resmi Gazete Tarihi: 12/04/1991
Resmi Gazete Sayısı: 20843 Mükerrer

AÇIKLAMA VE YAYINLAMA

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette 
kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin 
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis * 
cezası ile cezalandırılır.

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis * 
cezası verilir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar bir 
yıldan üç yıla kadar hapis * cezası ile cezalandırılır.

(Değişik fıkra : 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin basın ve yayın yoluyla 
işlenmesi hâlinde, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 
18/06/2009 tarihli ve E. 2006/121, K. 2009/90 sayılı Kararı ile.) yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin 
güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür.

(Ek fıkra : 29/06/2006 - 5532 S.K 5.Mad) Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik, 
işlenmiş olan suçları ve suçlularını övme veya terör örgütünün propagandasını içeren süreli yayınlar hâkim kararı ile; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet savcısının emriyle tedbir olarak onbeş günden bir aya kadar 
durdurulabilir. Cumhuriyet savcısı, bu kararını en geç yirmidört saat içinde hâkime bildirir. Hâkim kırksekiz saat 
içinde onaylamazsa, durdurma kararı hükümsüz sayılır. 

TERÖR ÖRGÜTLERİ

Madde 7 - (Değişik madde : 29/06/2006 - 5532 S.K 6.Mad)

Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede 
belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk 
Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün 
yöneticisi olarak cezalandırılır.

Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun 
basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının 
suçun işlenişine iştirak etmemiş olan (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 18/06/2009 tarihli ve E. 2006/121, K. 2009/90 
sayılı Kararı ile.) yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 
Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra 
hükümlerine göre cezalandırılır:

a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi 
amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.
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ve Okan Cinci adlı 10 kişinin yargılandığı Samsun 
2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde mahkeme başka-
nının soruşturmaya konu olan açıklamayı “yasadışı 
örgüt propagandası yapmak” suçlaması dâhilinde 
göstererek “görevsizlik” kararı vererek dosyayı 
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermesi-
nin ardından dosyanın kabul edilmesi üzerine da-
vaya Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edileceği 18 Ocak 2013’te öğrenildi.

3 Kişi

“PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakıl-
ması” talebiyle yazdıkları dilekçeler nedeniyle 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulu-
nan Baysal Demirhan, Muhammet Akyol ve Vedat 
Düşküner hakkında 15 Mart 2012’de yargılandıkla-
rı İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdikleri 
ve aynı talebi içeren dilekçeler nedeniyle “suçu ve 
suçluyu övdükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamalarından dava açıldığı öğrenil-
di. Tutukluların yargılanmasına 31 Ocak 2013’te 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

106 Kişi

Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak Abdul-
lah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dikkat çekmek 
amacıyla basın toplantısı düzenleyen kapatılan 
DTP’nin 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis 
başkanı hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla ha-
zırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından 
106 kişinin yargılanmasına 31 Ocak 2013’te devam 
edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
son yargılamaya katılan sanıkların Kürtçe savunma 
yapma taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
yapmalarının ardından sanıklardan Remezan 

2 Kişi

Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 28 Aralık 2012’de 
Roboskî Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle düzen-
lenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 31 Aralık 
2012’de gözaltına alınan 2 kişi “yasadışı örgüt pro-
pagandası yaptıkları” suçlamasıyla 2 Ocak 2013’te 
tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

S.Ş.

Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” gerekçesiyle hakkında açılan davadan 
aldığı 1 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi 
üzerine 5 Ocak 2013’te gözaltına alınan S.Ş. çıka-
rıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Midyat 
(Mardin) M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Yürüyüş

Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 6 Ocak 2013 
tarihli 346. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı 
örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 7 Ocak 
2013’te derginin basılı tüm nüshalarının toplatıl-
masına karar verildi.

Ekrem Binici, Emin Binici

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 9 Ocak 2013’te ev 
baskını düzenleyen polis ekipleri “internet üzerin-
den yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddi-
asıyla Emin Binici ve Ekrem Binici adlı kardeşleri 
gözaltına aldı.

10 Kişi

Samsun’da 2012 yılında, “cezaevlerinde 67 gün 
süren açlık grevi eylemlerine destek amaçlı düzen-
lenen basın açıklamasına katıldıkları” gerekçesiyle 
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
dava açılan Sinan İhtiyaroğlu, Kürşat Aslan, Murat 
Çepni, Yılmaz Güler, Emre Oytun Topal, Ferhat 
Kaya, Erdem Avcı, Sibel Yılmaz, Yıldırım Beyazıt 

b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, 
slogan atılması veya ses cihazları ile yayın yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin üzerinde 
bulunduğu üniformanın giyilmesi.

İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan 
kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya 
bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.
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Deniz Tekin

İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde bir olaya ilişkin haber 
yapmaya giderken gözaltına alınan Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) muhabiri Deniz Tekin, daha önce 
hakkında açılmış bir davadan bulunan tutuklama 
kararı nedeniyle 12 Şubat 2013’te tutuklandı.

Şeyhmus Gündüz

28 Mart 2011’de Siirt’te Newala Qesaba’ya (Kasap-
lar Deresi) yapılan yürüyüş nedenyle Diyarbakır 
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsa-
mında mahkemenin talimatıyla ifade vermediği 
gerekçesiyle 21 Şubat 2013’te Siirt’te gözaltına 
alınarak Diyarbakır’a getirilen BDP Siirt İl Örgütü 
yöneticisi Şeyhmus Gündüz, 22 Şubat 2013’te çıka-
rıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” gerekçesiyle tutuklanarak 
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

5 Kişi

Diyarbakır’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
4 Mart 2012’de düzenlenen mitingde konuşma 
yapan BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Züm-
rüt, Tertip Komitesi Başkanı Gülsün Altan, Barış 
Anneleri İnisiyatifi üyesi Rebia (Havva) Kıran ve 
mitingin sunucuları Zeynep Düşün ile Remziye 
Güzel hakkında “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamasıyla dava açıldığı 24 Şubat 2013’te 
öğrenildi.

5 kişinin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca 
yargılanmasına 15 Nisan 2013’te başlandı.

Davanın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
19 Eylül 2013’te görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, 5 sanığa verdiği birer yıllık hapis 
cezalarını 6’şar bin lira para cezasına çevirdi.

H.K.

Muş’ta 26 Şubat 2013’te ev baskını düzenleyen polis 
ekipleri okul duvarına “Serok Apo” yazarak “yasa-
dışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla H.K. 
(17) adlı çocuğu gözaltına aldı.

30 Kişi

İzmir’in Basmane Semti’nde kurulan Demokratik 
Çözüm Çadırı’na 2011 yılının Nisan ayında polis 
ekiplerinin düzenlediği baskının ardından 7’si 
tutuklu 30 kişinin “görevli polis memuruna mu-

Karacadağ’ın yargılama sırasında öldüğü anlaşıl-
dığından kamu davasının düşürülmesine ve 105 
sanığın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar 
verdi.

Osman Baydemir

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Os-
man Baydemir hakkında, 27-28 Nisan 2011’de 
Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit 
Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşa-
mını yitiren HPG militanı yedi kişiden dördü için 
4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da yapılan cenaze töre-
nine katıldığı; BDP’nin 30 Nisan 2011’de gerçek-
leştirdiği yürüyüşte “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” ve Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim 
edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen et-
kinliğe katıldığı gerekçesiyle dava açıldığı 8 Kasım 
2011’de öğrenilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 
ve Osman Baydemir hakkında üç kez “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı”; bir kez “yasadışı ör-
güte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
eylem yaptığı” ve bir kez de “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 28 yıla kadar hapis cezası istenen 
iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Osman Baydemir’in yargılanması-
na 31 Ocak 2013’te devam edildi.

Duruşmada mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yar-
gılanan Osman Baydemir’in delil yetersizliğinden 
beraat etmesine karar verdi.

İbrahim Güvenç

Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat 
Gazetesi’nin eski Yazı İşleri Müdürü İbrahim Gü-
venç hakkında 2012 yılında görev aldığı 6 aylık 
sürede çıkan haberlerin 17’sinde “basın yoluyla 
yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 17 
ayrı dava açıldığı ve davaların Diyarbakır 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam ettiği 9 Şubat 2013’te öğre-
nildi.

17 ayrı davanın karar duruşması 22 Mayıs 2013’te 
görüldü.  Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde-
ki duruşmada İbrahim Güvenç’in son savunmasını 
alan mahkeme heyeti, İbrahim Güvenç’e 10 yıl 3 ay 
22 gün hapis cezası ile 16 bin 500 TL para cezası 
verdi.
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Bursa Bölge 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
sanık 4 öğrencinin gözaltındayken imzaladıkları 
tutanakta imzası bulunan polis memurlarının şahit 
olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erte-
ledi.

4 Kişi

Gözaltında gördüğü işkence sonucu 18 Mayıs 
1973’te yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’nın 
ölüm yıldönümünde (18 Mayıs 2012) Samsun’da 
düzenlenen anma törenine katılan Devrimci 78’li-
ler Federasyonu Samsun Şubesi Başkanı Erdem 
Avcı ve 3 lise öğrencisi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan dava-
nın sonuçlandığı 19 Mart 2013’te öğrenildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 10’ar ay 
hapis cezası verdi.

Tayfun Altıntaş

Haftalık yayımlanan Kızıl Bayrak Gazetesi’nin Yazı 
İşleri Müdürü Tayfun Altıntaş, 21 Mart 2013’te el 
konulan gazeteleri almak için gittiği Yavuz Selim 
Polis Karakolu’nda “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan bir dava nede-
niyle gözaltına alındı.

Bedir Keser

Gaziantep’te 2008 yılında düzenlenen bir etkinlikte 
“Sayın Öcalan” yazılı dilekçeler için imza topladığı 
gerekçesiyle hakkında “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” iddiasıyla dava açılan BDP İl Örgütü 
eski yöneticisi Bedir Keser’e Adana 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 10 ay 
hapis cezası verildiği 7 Nisan 2013’te öğrenildi.

2 Kişi

Aram Yayınları tarafından basılan Avrupa’nın 
Özerk Bölgeleri adlı kitapta “yasadışı örgüt propa-
gandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturma 
sonunda kitabın yazarı Thomas Benedikter ve 
Aram Yayınları Genel Yayın Koordinatörü Gökhan 
Bulut hakkında dava açıldığı 19 Nisan 2013’te öğ-
renildi.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 2 kişinin Terörle Mücadele Yasası 
uyarınca yargılanmasına 3 Haziran 2013’te başla-
nacak.

kavemet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklanan yargılanmasına 7 
Mart 2013’te devam edildi. 

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, tu-
tuklu 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

4 Kişi

Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 5 Mart 2013’te Özel 
Harekât Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenle-
diği operasyon sonucu gözaltına alınan Ramazan 
Güneş, Mehmet Selim Kaya ile Azadiya Welat ile 
Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımcıları Ni-
zamettin Yılmaz ile eşi Yasemin Yılmaz “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 8 Mart 
2013’te tutuklandı. 2 aylık hamile olan Yasemin 
Yıldız’ın ise gözaltında iken düşük yaptığı öğrenildi.

21 Kişi

Yalova’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda 
yazar Ayşegül Devecioğlu’nun da arasında bu-
lunduğu Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi 
veya yöneticisi 21 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla hazırlanan 
iddianameyi değerlendiren ve kabul eden ilgili 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine 15 
Mart 2013’te başlandı.

Karar duruşmasının görüldüğü 30 Aralık 2013’te 
öğrenildi. Mahkeme heyeti karar duruşmasında 
Ayşegül Devecioğlu’na 5 yıl denetimli serbestlik 
uygulaması yapılmak üzere bir yıl 11 ay hapis ceza-
sı, BDP il başkanı İhsan Çoşkun’a ise 2 yıl denetimli 
serbestlik uygulaması yapılmak üzere 1 yıl 3 ay 
hapis cezası verdi. BDP üyeleri Siban Eminoğulları, 
Nadire Baran, Berivan Ayral, Ayhan Polat, Ömer 
Polat, Kaptan Alpyürük ve Hasan Güneş adlı 7 kişi-
ye ertelenmek üzere onar ay hapis cezası verilirken 
12 kişi de aynı davadan beraat etti.

4 Kişi

Eskişehir’de 2012 yılının Mayıs ayında bir otopar-
kın duvarına “yasadışı DHKP/C Örgütünü öven 
yazılar yazarak yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan 4 kişinin 
yargılanmasına 13 Mart 2013’te devam edildi.
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Nurettin Demirtaş

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan De-
mokratik Toplum Partisi’nin (DTP) eski Genel 
Başkanı Nurettin Demirtaş hakkında, 2007 yılında 
Almanya’nın Düsseldorf Kenti’nde yaptığı konuş-
mayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddia-
sıyla açılan davada verilen 10 aylık hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının 
ardından Nurettin Demirtaş’ın yeniden yargılan-
masına 25 Haziran 2013’te başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da mahkeme heyeti, Abdullah Demirtaş hakkında 
başlatılan kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yü-
rürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 
sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine 
karar verdi.

Ahmet Türk

Mardin Milletvekili Ahmet Türk’ün çeşitli illerde 
farklı zamanlarda yaptığı 10 farklı konuşmada 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikye yasadışı 
örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı örgütü propa-
gandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan davaya 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Temmuz 
2013’te devam edildi.

Duruşmada Ahmet Türk’ün avukatının esas hak-
kındaki savunmasını alan mahkeme heyeti, Ahmet 
Türk hakkında başlatılan kovuşturmanın 30 Nisan 
2013’te yürürlüğe giren ve 4. Yargı Paketi olarak 
bilinen 6459 sayılı yasa ve 5 Temmuz 2012’de yü-
rürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 
sayılı yasa uyarınca ertelenmesine karar verdi.

10 Kişi

Diyarbakır’da Lice Belediyesi tarafından 2009 yı-
lında Fis Köyü’nde yapılmak istenen festivale izin 
verilmemesi üzerine Fis Köyü’nde fidan diken on 
kişinin “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” id-
diasıyla yargılanmasına 5 Temmuz 2013’te devam 
edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada sanık avukatlarının esas hakkındaki 
savunmasını alan mahkeme heyeti, aralarında Sur 
Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Kayapınar 
Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Bağlar Belediye 
Başkanı Yüksel Baran, Yenişehir Belediye Başkanı 
Selim Kurbanoğlu ve Lice Belediye Başkanı Fikriye 

13 Kişi

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 1 Mayıs 2012’de dü-
zenlenen İşçi Bayramı mitinginde faaliyeti bulun-
mayan THKP/C ve Devrimci Yol bayrakları taşıyan 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 13 kişi 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonunda hazır-
lanan iddianamenin ilgili Adana Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından 29 Nisan 2013’te kabul edilmesi 
üzerine 13 kişinin Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına önü-
müzdeki günlerde başlanacak.

Hozan Cömert

Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun 
(DÖDEF) Suriyeli Kürtlerle dayanışmak amacıyla 
18 Mayıs 2013’te düzenlediği konser için 17 Mayıs 
2013’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (İstanbul) 
Türkiye’ye giriş yapan Hozan Cömert “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Hozan 
Cömert daha sonra sınırdışı edildi.

Arafat Dayan

Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 
2012 yılında yayımlanan 7 nüshasında yer alan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda Yazı 
İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında açılan 7 ayrı 
davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
20 Mayıs 2013’te görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, Arafat Dayan’a Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) ilgili maddeleri uyarınca “basın 
yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddia-
sıyla hepsi ayrı ayrı olmak üzere 7 davadan toplam 
5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Gülsüm Koç

Bingöl’de 15 Mayıs 2011’de bir polis memurunun 
yaralanmasıyla sonuçlanan polis aracına silahlı sal-
dırının faili olduğu suçlamasıyla tutuklanan Gül-
süm Koç (21) hakkında duruşmada slogan attığı 
iddiasıyla açılan davanın sonuçlandığı 11 Haziran 
2013’te öğrenildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında mahkeme heyeti, Gülsüm Koç’a 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 10 
ay hapis cezası verdi.
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 
iddianameyi kabul eden ve çıkan olaylar nedeniyle 
tutuklanan yedi kişiyi “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla dört yıl altı aya kadar hapis 
cezasıyla yargılayan Erzurum 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi, davanın 2. duruşmasında Ezilenlerin Sosya-
list Partisi (ESP) Parti Meclisi üyeleri Önder Öner 
ve Görgü Demirpençe; ESP üyeleri İbrahim Aksu 
ile Ali Aksu’nun ve Erhan Köse, Şafak Ustabaş ve 
İdris Akbıyık’ın beraat etmesine karar vermişti.

Kararı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı 
bozduğu ve Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yeniden yargılamaya önümüzdeki günlerde başla-
nacağı 6 Ağustos 2013’te öğrenildi.

Mehmet Kılıç

Muş’un Varto İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı 
Newroz kutlamasında “slogan attığı” gerekçesiyle 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak” 
suçlamasından açılan davanın Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmalarına katılmayan 
Mehmet Kılıç 25 Ağustos 2013’te Van’dan Varto’ya 
giderken yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına 
alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.

Hozan Cömert

Bir etkinliğe katılmak için 8 Eylül 2013’te Atatürk 
Havalimanı’ndan (İstanbul) Türkiye’ye giriş yapan 
şarkıcı Hozan Cömert “yasadışı örgüt propaganda-
sı yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınarak Atatürk 
Havalimanı Polis Karakolu’na götürüldü.

Bahar Yıldız

Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2012 yılında katıldığı 
bir basın açıklamasından dolayı hakkında “yasa-
dışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava 
açılan BDP ilçe yöneticisi Bahar Yıldız’ın 25 Ekim 
2013’te Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gö-
rülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Bahar 
Yıldız’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Ferhat Tunç

Türkücü Ferhat Tunç hakkında 2012 yılında düzen-
lenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali dolayısıyla 
Tunceli’de yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldığı 
30 Ekim 2013’te öğrenildi.

Aytin’in de bulunduğu 10 kişi hakkında başlatılan 
kovuşturmanın 30 Nisan 2013’te yürürlüğe giren ve 
4. Yargı Paketi olarak bilinen 6459 sayılı yasa ve 5 
Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi 
olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca ertelenme-
sine karar verdi.

5 Kişi

Van’da 23 Mayıs 2012’de KURDÎ-DER Şubesi 
tarafından Dil Bayramı dolayısıyla Feqiyê Teyran 
Parkı’nda yapılan etkinlik öncesi okunan “Ez Kur-
dim” adlı şiirle “yasadışı örgüt propagandası yapıl-
dığı” iddiasıyla dernek yöneticisi 5 kişi hakkında 
açılan davaya 5 Temmuz 2013’te başlandı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti 
duruşmayı 19 Temmuz 2013’e erteledi.

Hamdiye Çiftçi

Hakkâri’de 2008 yılındaki Newroz kutlamasında 
polislerin bir çocuğua uyguladığı şiddeti haber-
leştiren gazeteci Hamdiye Çiftçi hakkında Terörle 
Mücadele Yasası uyarınca açılan davaya 9 Temmuz 
2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
Hamdiye Çiftçi’nin savunmasını alan mahkeme 
heyeti, “terörle mücadelede yer alan kamu görev-
lilerini hedef gösterdiği” iddiasıyla bir yıl hapis 
cezası verdi.

Welat Yıldız

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin 
önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik kontrolü 
sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın, Yaes-
min Çifçi’nin Adana’daki cenazesine katıldığı ge-
rekçesiyle yargılanmasına 6 Ağustos 2013’te devam 
edildi.

Davanın Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görü-
len karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Welat Yıldız’a 
mahkeme heyeti 1 yıl hapis cezası verdi. 

7 Kişi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in 
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana 
gelen olaylar nedeniyle yedi kişi hakkında açılan 
dava 26 Eylül 2011’de sonuçlanmıştı.
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İddianameyi kabul eden Antalya 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde E.Y.’nin Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılan-
masına 28 Kasım 2013’te başlanacak.

8 Kişi

Kızıldere Katliamı olarak bilinen saldırıda Mahir 
Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yıl-
maz, Ertan Sarıhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım 
Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet 
Alp’in öldürülmesinin yıldönümü (30 Mart 1972) 
dolayısıyla Konya’da 30 Mart 2013’te anma eylemi 
yapan 8 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla açılan davanın sonuçlan-
dığı 22 Kasım 2013’te öğrenildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sa-
nıkların ifade özgürlüğünü kullandığını belirterek 
beraat etmelerine karar verdi.

Ömer Baran

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Kasım 2013’te, Azadi-
ya Welat dağıtımcısı Ömer Baran, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla polis ekipleri tara-
fından gözaltına alındı.

Aydın Atar

Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat 
Gazetesi’nde çeşitli tarihlerde çıkan 9 ayrı haberde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla 
Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar hakkında açılan 
davanın sonuçlandığı 1 Aralık 2013’te öğrenildi.

Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi 
uyarınca yargılanan Aydın Atar’ın Diyarbakır 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşma-
sında mahkeme heyeti, Aydın Atar’a toplam 11 yıl 
3 ay hapis cezası verdi.

Reyhan Çapan

Özgür Gündem Gazetesi’nin 17 Ağustos 2013 
tarihli nüshasında yer alan “Sonuç alma zamanı” 
başlıklı haberde “yasadışı örgüt propagandası ya-
pıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonun-
da Özgür Gündem Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü 
ve İmtiyaz Sahibi Reyhan Çapan hakkında dava 
açıldığı 16 Aralık 2013’te öğrenildi.

Reyhan Çapan’ın Terörle Mücadele Yasası’nın 
(TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 

Hazırlanan iddianameyi kabul eden Malatya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ferhat 
Tunç 30 Ekim 2013’te dava kapsamında talimatla 
İstanbul’da savcılığa ifade verdi.

Ferit Aslan

Doğan Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır muhabiri 
Ferit Aslan, K.A. (16) adlı çocuğu KCK soruştur-
ması kapsamında “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasından mahkûm eden Şırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi üyelerinin adlarının da aldığı yargı 
kararının Radikal Gazetesi’nin internet sitesi olan 
radikal.com.tr adresinde 5 Haziran 2012’de yer 
almasından dolayı hakkında “terörle mücadele 
eden kamu görevlilerinin terör örgütlerine hedef 
gösterilmesi” suçlamasında açılan davanın 30 Ekim 
2013’te Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Ferit 
Aslan’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 6. mad-
desi uyarınca 10 ay hapis cezası verdi.

Aysel Tuğluk

Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un 2005 ve 2009 yılları 
arasında Diyarbakır’da bazı etkinliklerde yaptığı 12 
ayrı konuşmada “yasadışı örgüt propagandası yap-
tığı” suçlamasıyla yargılandığı davanın 12 Haziran 
2012’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti 14 
yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

Kararın Yargıtay 6. Ceza Dairesi tarafından bozul-
ması üzerine Aysel Tuğluk’un yeniden yargılanma-
sına 5 Kasım 2013’te başlandı.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 
Aysel Tuğluk hakkındaki suçlamalardan bir kısmı-
nın Terörle Mücadele Yasası’ndaki düzenlemelere 
bağlı olarak düşürülmesine bir kısmının da erte-
lenmesine karar verdi.

E.Y.

Antalya’da 1 Mayıs 2013’te yapılan İşçi Bayramı 
kutlamasında atılan “İmralı’ya bin selam” sloganı 
nedeniyle yapılan soruşturmanın sonunda kim-
liği tespit edilebilen E.Y. hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldığı 8 
Kasım 2013’te öğrenildi.
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Arafat Dayan

Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 
2013 yılında yayımlanan 3 nüshasında yer alan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda Yazı 
İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında dava açıldığı 
16 Aralık 2013’te öğrenildi.

Arafat Dayan’ın Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 
7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Şubat 2014’te başla-
nacak.

5 Kişi

Diyarbakır’da 28 Haziran 2013’te, Şeyh Said’i anma 
etkinliğinde aralarında PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın da fotoğrafının bulunduğu pankarttan 
dolayı tertip komitesinde yer alan 5 kişi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”  suçundan 
açılan davaya 25 Aralık 2013’te başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadele-
rini alan mahkeme heyeti, savcının da esas hak-
kındaki mütalaasını sunmasının ardından sanıklar 
Şaban Turhan, İmam Taşçıer, Süleyman Ekinci, 
Civanroj Ceyhan ve Aziz Mahmut Ak’ın beraat 
etmesine karar verdi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak 
2014’te başlanacak.

Arafat Dayan

Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 
2012 yılında yayımlanan 5 nüshasında yer alan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda Yazı 
İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında açılan 5 ayrı 
davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 
Kasım 2013’te görülen karar duruşmasında mah-
keme heyetinin, Arafat Dayan’a Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) ilgili maddeleri uyarınca “basın 
yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddia-
sıyla hepsi ayrı ayrı olmak üzere 5 davadan toplam 
4 yıl 2 ay hapis cezası verdiği 16 Aralık 2013’te 
öğrenildi.

Arafat Dayan

Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 
2013 yılında yayımlanan 2 nüshasında yer alan 
haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda Yazı 
İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında dava açıldığı 
16 Aralık 2013’te öğrenildi.

Arafat Dayan’ın Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 
7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 22. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak 2014’te başla-
nacak.

2. YASAKLANAN, YAYINI DURDURULAN, 
TOPLANAN SÜRELİ ve SÜRESİZ YAYINLAR

•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde iki ayda bir Kürtçe 
olarak yayımlanan Hawara Botan Dergisi’nin 
6. sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin top-
latıldığı 3 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye 
getirilmesini ve Suriye’ye yönelik olası askerî 
müdahaleyi protesto etmek amacıyla Emek 
Partisi’nin başlattığı kampanya kapsamında 
“Emek Gençliği” tarafından hazırlanan “Barış 
Yoksa Gelecekte Yok! Gençlik Savaşı Durdu-
racak!” yazılı afişlerde yer alan figürlerle ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla 

“Türklüğe hakaret edildiği” ve “kamu görevlisi-
ne görevinden dolayı hakaret edildiği” iddiasıy-
la afişlerin kullanılmak istendiği Denizli’de 25 
Şubat 2013’te Valilik afişleri yasakladı.

•  Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla 3 Mart 2013’te yapılması planla-
nan miting için hazırlanan ve kentte bulunan 
bilboardlara asılan açılan afişler, Diyarbakır 
Valiliği’nin şikayeti üzerine TMK’nin 10. mad-
desi ile görevli Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik ta-
rafından 27 Şubat 2013’te yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi.
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• Batman’da okulların açılmasından önce “ana-
dilde eğitim talebi” çerçevesinde düzenlenen 
eylemler kapsamında Kürtçe afişleri asan 
Eğitim-Sen, BDP ve Kürdi-Der üyesi 22 kişiye 
polis ekipleri tarafından “Kabahatler Kanunu” 
uyarınca 1500’er lira para cezası verildiği 4 
Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
dolayısıyla 10 Kasım 2013’te Adana’da düzenle-
nen törenin ardından Vali Hüseyin Avni Coş’u 
protesto eden on kişiden dokuzuna “Kabahatler 
Kanunu’na aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle 
11 Kasım 2013’te 186’şar lira para cezası verildi.

•  Gezi Parkı eylemleri süresince Türkiye’deki 
tüm eylemleri sansüre uğratmadan veren Hayat 
TV’nin lisans başvurusunu incelemeye alan 
RTÜK’ün bazı raporları gerekçe göstererek Ha-
yat TV’nin yayın yaptığı Türksat uydusuna bir 
yazı yazarak yayının durdurulmasını istediği, 
bu nedenle Hayat TV’ye yayının en geç 14 Ha-
ziran 2013 günü saat 12.00’de durdurulacağının 
bildirildiği 13 Haziran 2013’te öğrenildi.

 Hayat TV yetkililerinin RTÜK yetkilileriyle 
yaptıkları görüşmeler sonunda RTÜK’ün yayın 
durdurma kararını geri çektiği ve lisans işlemini 
de en kısa sürede çözeceği 14 Haziran 2013’te 
duyuruldu.

•  Hakkâri İl Genel Meclisi’nin tabelalardaki 
Türkçe köy isimlerinin Kürtçe olarak değiştiril-
mesi ve ‘x’, ‘w’ ve ‘q’ harflerinin kullanılmasına 
yönelik 6 Haziran 2013’te aldığı karar, Hakkâri 
Valiliği tarafından “meclisin böyle bir karar 
alma yetkisi bulunmadığı” gerekçesiyle 11 Tem-
muz 2013’te reddedildi.

•  İstanbul’da 27 Ağustos 2013’te, Taksim Metrosu 
çıkışında Aydınlık Gazetesi satışı yapan Hasan 
Ortatepe ile Birgün Gazetesi satışı yapan Burak 
Butur, “gürültü kirliliği” yaptıkları gerekçesiyle 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•  Samsun’da 11 Eylül 2013’te, Emniyet Müdür-
lüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği’ne 
bağlı Plaj Karakolu’nun duvarlarına “katil polis” 
yazdıkları iddia edilen 4 kişi Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltı-
na alındı.

•  Eksen Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 kita-
bın ve Umut Yayıncılık tarafından yayımlanan 3 
kitabın TMK’nin 10. maddesi ile görevli İstanbul 
3 Nolu Hakimlik tarafından kitaplarda “yasadışı 
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle ya-
saklandığı ve 9 kitap hakkında toplatma kararı 
alındığı 1 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 3 Mart 2013 
tarihli 354. sayısı ile 10 Mart 2013 tarihli 355. 
sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin her 
iki sayısının basılı tüm nüshalarının toplatılma-
sına karar verildi. 

•  Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi 
ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 7 Nisan 
2013 tarihli 359. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddia-
sıyla 8 Ocak 2013’te derginin basılı tüm nüsha-
larının toplatılmasına karar verildi. 

•  Üniversite öğrencileri tarafından yayımlanmaya 
başlanan ve merkezi İstanbul’da olan Devrimci 
Yol’da Devrimci Gençlik adlı derginin 2013 
yılının Haziran ayında çıkan ilk sayısına Adana 
1 Nolu Hâkimliği’nin dergide yer alan yazılarla 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddia-
sıyla toplatma kararı verdiği 3 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

•  Aydın’ın Didim İlçesi’nde düzenlenen Barış Şen-
likleri kapsamında reklam panolarına Didim 
Gezi Platformu tarafından asıldığı ileri sürülen 
ve Gezi Parkı eylemlerini konu alan 10 kari-
katürden oluşan serginin Didim Savcılığı’nın 
talimatıyla toplatıldığı ve 5 kişi hakkında soruş-
turma başlatıldığı 4 Eylül 2013’te öğrenildi.

2.1. Diğer Gelişmeler

•  İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 12 Ocak 2013’te, 
Yeni Akit Gazetesi’nin basımının yapıldığı mat-
baaya düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu 
matbaanın çevresinde maddi hasar meydana 
geldi.

•  İnternet üzerinden yayın yapan Yüksekova 
(Hakkâri) Haber Merkezi’nin bürosunun girişi-
ne 18 Aralık 2013’te iki tane av tüfeği mermisi 
bırakıldı.
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•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde iki ayda bir Kürtçe 
olarak yayımlanan Hawara Botan Dergisi’nin 
6. sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin top-
latıldığı 3 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye 
getirilmesini ve Suriye’ye yönelik olası askerî 
müdahaleyi protesto etmek amacıyla Emek 
Partisi’nin başlattığı kampanya kapsamında 
“Emek Gençliği” tarafından hazırlanan “Barış 
Yoksa Gelecekte Yok! Gençlik Savaşı Durdu-
racak!” yazılı afişlerde yer alan figürlerle ve 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla 
“Türklüğe hakaret edildiği” ve “kamu görevlisi-
ne görevinden dolayı hakaret edildiği” iddiasıy-
la afişlerin kullanılmak istendiği Denizli’de 25 
Şubat 2013’te Valilik afişleri yasakladı.

•  Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla 3 Mart 2013’te yapılması planla-
nan miting için hazırlanan ve kentte bulunan 
bilboardlara asılan açılan afişler, Diyarbakır 
Valiliği’nin şikayeti üzerine TMK’nin 10. mad-
desi ile görevli Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik ta-
rafından 27 Şubat 2013’te yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi.

•  Eksen Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 kita-
bın ve Umut Yayıncılık tarafından yayımlanan 3 
kitabın TMK’nin 10. maddesi ile görevli İstanbul 
3 Nolu Hakimlik tarafından kitaplarda “yasadışı 
örgüt propagandası yapıldığı” gerekçesiyle ya-
saklandığı ve 9 kitap hakkında toplatma kararı 
alındığı 1 Mart 2013’te öğrenildi.

•  Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve 
Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 3 Mart 2013 
tarihli 354. sayısı ile 10 Mart 2013 tarihli 355. 
sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin her 
iki sayısının basılı tüm nüshalarının toplatılma-
sına karar verildi. 

•  Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi 
ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 7 Nisan 
2013 tarihli 359. sayısında yer alan haberlerde 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddia-
sıyla 8 Ocak 2013’te derginin basılı tüm nüsha-
larının toplatılmasına karar verildi. 

•  Batman’da 16 Eylül 2013’te yapılan “anadilde 
eğitim hakkı” mitingi için kiraladıkları bilbo-
ardlara Kürtçe afiş asan BDP üyesi 10 kişiye, 
Eğitim-Sen üyesi 7 kişiye ve Kürdi-Der üyesi 
5 kişiye toplam 33 bin TL’lik idari para cezası 
verildiği 20 Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Batman’da 29 Eylül 2013’te Eğitim-Sen tara-
fından düzenlenen “Kürt sözlü edebiyatında 
Dengbejlik” paneli için kiraladıkları bilboard-
lara Kürtçe afiş asan Eğitim-Sen yöneticisi 5 
kişiye toplam 7 bin 500 TL’lik idari para cezası 
verildiği 1 Kasım 2013’te öğrenildi. 

•  İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi 
halkinsesi.tv adresine erişimin Türkiye’den en-
gellendiği 25 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde gönüllü 
muhabirleri aracılığıyla takipçilerine hak ihlali 
haberleri veren muhalif haber sayfası Ötekilerin 
Postası ve milletvekili Altan Tan’ın bilgilendir-
me sayfası “pornografik içerik yayınladıkları 
ve bulundurdukları” gerekçesiyle Facebook 
Türkiye yönetimi tarafından 5 Temmuz 2013’te 
kapatıldı.

•  Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü’nün 
bilgilendirme sayfası “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” gerekçesiyle Facebook Türkiye 
yönetimi tarafından kapatıldığı 24 Ekim 2013’te 
öğrenildi. 

•  Video paylaşım sitesi dailymotioncom adlı inter-
net sitesine Adana 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
kararıyla erişime engellendiği 25 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

•  Türkiye’de yasaklı sitelere erişim için kullanı-
lan proxy (ara sunucu) sitelerinden biri olan 
ktunnel.com adresine Batman 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 8 Kasım 2013 tarihli kararı so-
nucu engellendiği 12 Aralık 2013’te öğrenildi.

•  Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun 
girişimleriyle kurulan ve son dönemde fişleme, 
yolsuzluk, rüşvet gibi iddialara yönelik haberler 
yaparak belge yayınlayan internet haver sitesi 
yenidonem.com adlı internet sitesine erişimin 
18 Aralık 2013’te Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nca engellendiği öğrenildi.
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•  Hakkâri İl Genel Meclisi’nin tabelalardaki 
Türkçe köy isimlerinin Kürtçe olarak değiştiril-
mesi ve ‘x’, ‘w’ ve ‘q’ harflerinin kullanılmasına 
yönelik 6 Haziran 2013’te aldığı karar, Hakkâri 
Valiliği tarafından “meclisin böyle bir karar 
alma yetkisi bulunmadığı” gerekçesiyle 11 Tem-
muz 2013’te reddedildi.

•  İstanbul’da 27 Ağustos 2013’te, Taksim Metrosu 
çıkışında Aydınlık Gazetesi satışı yapan Hasan 
Ortatepe ile Birgün Gazetesi satışı yapan Burak 
Butur, “gürültü kirliliği” yaptıkları gerekçesiyle 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•  Samsun’da 11 Eylül 2013’te, Emniyet Müdür-
lüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği’ne 
bağlı Plaj Karakolu’nun duvarlarına “katil polis” 
yazdıkları iddia edilen 4 kişi Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltı-
na alındı.

• Batman’da 16 Eylül 2013’te yapılan “anadilde 
eğitim hakkı” mitingi için kiraladıkları bilbo-
ardlara Kürtçe afiş asan BDP üyesi 10 kişiye, 
Eğitim-Sen üyesi 7 kişiye ve Kürdi-Der üyesi 
5 kişiye toplam 33 bin TL’lik idari para cezası 
verildiği 20 Ekim 2013’te öğrenildi.

•  Batman’da 29 Eylül 2013’te Eğitim-Sen tara-
fından düzenlenen “Kürt sözlü edebiyatında 
Dengbejlik” paneli için kiraladıkları bilboard-
lara Kürtçe afiş asan Eğitim-Sen yöneticisi 5 
kişiye toplam 7 bin 500 TL’lik idari para cezası 
verildiği 1 Kasım 2013’te öğrenildi. 

•  Üniversite öğrencileri tarafından yayımlanmaya 
başlanan ve merkezi İstanbul’da olan Devrimci 
Yol’da Devrimci Gençlik adlı derginin 2013 
yılının Haziran ayında çıkan ilk sayısına Adana 
1 Nolu Hâkimliği’nin dergide yer alan yazılarla 
“yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddia-
sıyla toplatma kararı verdiği 3 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

•  Aydın’ın Didim İlçesi’nde düzenlenen Barış Şen-
likleri kapsamında reklam panolarına Didim 
Gezi Platformu tarafından asıldığı ileri sürülen 
ve Gezi Parkı eylemlerini konu alan 10 kari-
katürden oluşan serginin Didim Savcılığı’nın 
talimatıyla toplatıldığı ve 5 kişi hakkında soruş-
turma başlatıldığı 4 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Gezi Parkı eylemleri süresince Türkiye’deki 
tüm eylemleri sansüre uğratmadan veren Hayat 
TV’nin lisans başvurusunu incelemeye alan 
RTÜK’ün bazı raporları gerekçe göstererek Ha-
yat TV’nin yayın yaptığı Türksat uydusuna bir 
yazı yazarak yayının durdurulmasını istediği, 
bu nedenle Hayat TV’ye yayının en geç 14 Ha-
ziran 2013 günü saat 12.00’de durdurulacağının 
bildirildiği 13 Haziran 2013’te öğrenildi.

 Hayat TV yetkililerinin RTÜK yetkilileriyle 
yaptıkları görüşmeler sonunda RTÜK’ün yayın 
durdurma kararını geri çektiği ve lisans işlemini 
de en kısa sürede çözeceği 14 Haziran 2013’te 
duyuruldu.

3. İNTERNET SİTELERİ
•  İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi 

halkinsesi.tv adresine erişimin Türkiye’den en-
gellendiği 25 Ocak 2013’te öğrenildi.

•  Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde gönüllü 
muhabirleri aracılığıyla takipçilerine hak ihlali 
haberleri veren muhalif haber sayfası Ötekilerin 
Postası ve milletvekili Altan Tan’ın bilgilendir-
me sayfası “pornografik içerik yayınladıkları 
ve bulundurdukları” gerekçesiyle Facebook 
Türkiye yönetimi tarafından 5 Temmuz 2013’te 
kapatıldı.

•  Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl Örgütü’nün 
bilgilendirme sayfası “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” gerekçesiyle Facebook Türkiye 
yönetimi tarafından kapatıldığı 24 Ekim 2013’te 
öğrenildi. 

•  Video paylaşım sitesi dailymotioncom adlı inter-
net sitesine Adana 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
kararıyla erişime engellendiği 25 Kasım 2013’te 
öğrenildi.
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•  Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun 
girişimleriyle kurulan ve son dönemde fişleme, 
yolsuzluk, rüşvet gibi iddialara yönelik haberler 
yaparak belge yayınlayan internet haver sitesi 
yenidonem.com adlı internet sitesine erişimin 
18 Aralık 2013’te Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nca engellendiği öğrenildi.

•  Türkiye’de yasaklı sitelere erişim için kullanı-
lan proxy (ara sunucu) sitelerinden biri olan 
ktunnel.com adresine Batman 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 8 Kasım 2013 tarihli kararı so-
nucu engellendiği 12 Aralık 2013’te öğrenildi.
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TOPLANTI ve GÖSTERİ 
ÖZGÜRLÜĞÜ

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar polisin 31 
Mayıs 2013 Cuma günü sabah saat 5’te Gezi 
Parkı’nda uyuyan eylemcilere müdahale ederek 
çadırlarını yakmasıyla başladı. Olaya tepki gös-
teren eylemciler ve eylemci gruba yeni katılım-
larla gün boyu Taksim civarında şiddetli çatış-
malar oldu. Çok sert müdahaleler nedeniyle pek 
çok insan yaralandı. Yaralananlar arasında veya 
biber gazından etkilenenler arasında daha önce 
polisin müdahale etmesini ve Gezi Parkı’nda 
iş makinalarının çalışmasını engelleyen Sırrı 
Süreyya Önder ayrıca Ahmet Şık, Gürsel Tekin 
ve Sezgin Tanrıkulu da vardı. Polisin metroya 
gaz bombası atarak metro girişini de kapattığı 
görüldü. Atılan gaz bombaları nedeniyle Gezi 
Parkı’nda çıkan yangın ise eylemciler tarafın-
dan söndürüldü.

 Müdahalenin şiddetli bir şekilde yapıldığı 31 
Mayıs 2013 günü ise eylemlere neden olan Gezi 
Parkı’na yapılması planlanan Topçu Kışlası pro-
jesine İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 
yürütmeyi durdurma kararı verildi.

 Ara sokaklarda devam eden çatışmalar sosyal 
medya ağları üzerinden yapılan duyurularla 
akşam saat 7’den itibaren Taksim Meydanı civa-

1. GEZİ PARKI EYLEMLERİ ve SONRASI

Gezi Parkı
Eylemleri

Gözaltı Tutuklama Tahliye Ölüm Yaralı

Engelleme 
Yasaklama 
Müdahale

Saldırı

Para Cezaları

5685 182 65 8 3894 188
53880 TL 

(20 Kişi+4 TV 
Kanalı)

•  İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi 
Parkı’na Beyoğlu Belediyesi’nin aldığı karar 
doğrultusunda 28 Mayıs 2013’te gelen iş ma-
kinalarının ağaçları sökerek ve keserek parkı 
yıkmaya başlamasına engel olmak isteyen “Tak-
sim İçin Ayağa Kalk Platformu” üyelerine polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

•  “Taksim İçin Ayağa Kalk Platformu” üyelerinin 
başlattığı parkta nöbet tutma eylemine 30 Ma-
yıs 2013’te polis ekipleri sabaha karşı gaz bom-
balarıyla müdahale etti. Eylemcileri zorla park 
dışına çıkaran polis ekipleri eylemicilerin çadır-
larını ve eşyalarını yaktı, eylemciler tarafından 
dikilen fidanları da söktü. Müdahale sonrasında 
bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına 
alındığı öğrenildi.

•  Nöbet tutma eylemine 31 Mayıs 2013’te polis 
ekipleri sabaha karşı gaz bombalarıyla yine aşı-
rı/ölçüsüz/orantısız müdahale etti. Eylemcileri 
zorla park dışına çıkaran polis ekipleri eylem-
cilerin çadırlarını ve eşyalarını yaktı, eylemciler 
tarafından dikilen fidanları da söktü. Müdahale 
sonrasında en az 7 kişinin yaralandığı, 6 kişinin 
kafa travması nedeniyle yoğun bakımda tutul-
duğu öğrenildi. 
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etti. Eylemler özellikle İstanbul’da ve Ankara’da 
devam etti.

 Hatay’daki eyleme müdahale eden polis ekip-
lerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
başına isabet ettiği CHP Gençlik Kolları üyesi 
Abdullah Cömert (22) yere başını sertçe çarpa-
rak yaşamını yitirdi.

 Ankara’da ise eylemler gündüz saatlerinde 
Güvenpark’ta toplanan lise öğrencileriyle başla-
dı ve gece de devam etti. Eylemlere polis ekipleri 
çok sert şekilde, yoğun gaz bombalarıyla, biber 
gazlarıyla, coplarla, basınçlı suyla, TOMA’larla 
ve akrep tipi zırhlı araçlarla yerden ve havadan 
müdahale etti. Gün sonunda 4’ü gazeteci 170 
kişi yaralanırken, 150 kişi de gözaltına alındı.

 Müdahale esnasında yolda yürüyen bir kişi 
kanister çarpması sonucu yaralanırken, hedef 
gözeterek atış yapan polis ekiplerinin attığı iki 
gaz bombası iki farklı aracın camını kırarak 
içeri girdi.

 İstanbul’da 2 Haziran 2013’deki eylemler sı-
rasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Burak 
Ünveren ile aynı okulun öğrencisi Selim 
Polat’ın, başlarına isabet eden gaz bombası fişe-
ği ve plastik mermiyle gözlerinin görme yetisini 
yitirdikleri öğrenildi.

 Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada ya-
ralıların sayıları ve durumları ile ilgili şu bil-
gileri verdi: İstanbul Tabip Odası’nın İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre İstanbul’da 
hastanede servise yatırılarak tedaviye alınan 26 
kişi, hayati tehlikesi olan 2 kişi, yoğun bakımda 
yatan 5 kişi bulunmaktadır. Müşahadeye alınan 
ve ayaktan tedavi olan hastalar ile birlikte bu sü-
reçte toplam 880 kişi hastanelere başvurmuştur. 
Bu rakamlara İstanbul Tabip Odası acil yardım 
birimlerince tedavisi yapılan 625 kişi eklendi-
ğinde en az 1.485 kişinin yaralanmış olduğu 
anlaşılmıştır. Bu rakama tespiti yapılamayan, 
başvurmayan yaralanmaların dâhil edilmesi 
gerekmektedir. 

 Ankara’daki eylemlerde ise Ankara Tabip 
Odası’nın hastanelerden meslektaşlarımızın 
ilettiği bilgiler doğrultusunda elde ettiği verile-
re göre 15’i ağır olmak üzere en az 414 yaralı 
bulunmaktadır.

rında şiddetini arttırarak devam etti. Müdahale-
yi ve polisin şiddetini Ankara’da protesto etmek 
isteyenlerin toplandığı Kuğulu Park’a da polis 
müdahale etti. Müdahalenin şiddetini arttır-
ması nedeniyle sayıları sürekli artan eylemciler 
Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Akay Caddesi’nde, 
Esat Caddesi’nde, Atatürk Bulvarı’nda, Kızılay 
Meydanı’na çıkan cadde ve sokaklarda gece 
boyu polisin biber gazı kullanımına maruz kal-
dı.

 1 Haziran 2013’te ise Gezi Parkı eylemine 
müdahale eden polisin güç kullanımını pro-
testo eylemleri tüm Türkiye’ye yayıldı. İçişleri 
Bakanlığı’nın resmi verilerine göre 67 merkezde 
eylem yapıldı. Eylemlerin başlangıç yeri olan 
İstanbul’da Avrupa yakasında bulunanlara des-
tek amacıyla Anadolu yakasından kalabalık bir 
grup Boğaziçi Köprüsü’nü yürüyerek geçti.

 TOMA’lardan sıkılan boyalı basınçlı sularla ve 
hedef gözeterek veya helikopterle yukarıdan atı-
lan gaz bombalarıyla polisin uyguladığı şiddet 
fotoğraflara ve kamera görüntülerine de yansı-
dı. Ulusal yazılı ve görsel basının uzun bir süre 
olayları duyurmamasına rağmen görüntüler 
internet üzerinden yayıldı. 

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

 21 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş, 2 Haziran 2013 
tarihinde İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde ey-
lemcilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın 
altında kalarak yaşamını yitirdi.

 Polisin plastik mermi de kullandığı eylemler-
den Ankara’da Kızılay Meydanı’nda toplanan 
gruplara gün boyu gaz bombası atıldı. Sivil bir 
araç ise kalabalığın arasına hızla girerek 3 kişiyi 
ezdi.

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar polisin sert, 
aşırı/ölçüsüz/orantısız tutumunun değişme-
mesi nedeniyle 3 Haziran 2013’te de devam 
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 Adana’daki, Hatay’daki ve Tunceli’deki ey-
lemlere de polis ekipleri yine çok sert şekilde 
gece boyunca müdahale etti. Tunceli’de polis 
ekipleri hastanenin içerisine gaz bombaları 
attı. Adana’da en az 7 kişinin gözaltına alındığı, 
Hatay’da en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

 İstanbul’da ise polis ekipleri Beşiktaş’ta, 
Gümüşsu-yu’nda ve Gazi Mahallesi’nde devam 
eden eylemlere sert şekilde müdahale etti. 
Gümüşsuyu’nda 15 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

 İzmir’de eşzamanlı düzenlenen ev baskınları 
sonucu ise sosyal paylaşım sitesi twitter.com ad-
resinden bilgilendirme yapan 26 kişi “halkı kin 
ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri” iddiasıyla 
gözaltına alındı.

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar Abdullah Gül, 
Bülent Arınç ve Sırrı Süreyya Önder arasında 
gerçekleşen görüşmelere rağmen polisin aşırı/
ölçüsüz/orantısız tutumu halka yönelik saldı-
rılara dönüşerek 5 Haziran 2013’te de devam 
etti. Eylemler özellikle İstanbul’da, Ankara’da, 
Adana’da, Tunceli’de ve Rize’de devam etti.

 Daha önceden ilan edildiği haliyle KESK, DİSK, 
TMMOB ve TTB hükümete uyarıda bulun-
mak amacıyla Türkiye çapında eylemler yaptı. 
Gezi Parkı eylemlerine de destek veren grevin 
Ankara’daki ayağında sendika üyelerinin de 
bulunduğu binlerce kişi Kızılay Meydanı’nda 
toplandı. Sendikaların ve meslek örgütlerinin 
öncülüğünde devam eden eyleme son verilmeye 
hazırlanılırken Bakanlıklar tarafında (Atatürk 
Bulvarı) bulunan polis ekipleri, “meydanda 
bulunanlar arasında bir grubun polis ekiplerine 
yönelik eylem yapacağı” iddiasıyla meydanda 
bulunanların duyabileceği şekilde bir uyarı yap-
madan basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdaha-
le etti. Ara sokaklara dağılan eylemcilere uyarı 
yapmadan ve hedef gözeterek gaz bombalarıyla, 
plastik mermiyle, coplarla müdahale eden po-
lis ekipleri bölgede bulunan esnafın tepkisine 
rağmen Kızılay Meydanı’na çıkan tüm sokak ve 
caddelere gaz bombası attı. Resmi polis ekiple-
rinin saldırısının sona ermesinin ardından sivil 
polis memurlarının 12 kişiyi gözaltına aldığı 
ileri sürüldü.

 İzmir Tabip Odası’nın ilettiği verilere göre 2 gün 
içerisinde hastanelere 420 yaralı başvurmuş, 
bunların 60’ı ambulanslarla taşınmıştır.

 Eskişehir’de ise 2 Haziran 2013’teki eyleme ka-
tıldığı için gözaltına alınan Halkevleri üyesi Ca-
ner Ertay’ın polislere yakalandığı bir otoparkta 
gördüğü işkence sonucu kolunun ve bacağının 
kırıldığı ortaya çıktı.

 Muğla’daki eylemde göstericilerle görüşmek 
isteyen Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş-
ten Sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Ne-
cati Metin de atılan gaz bombasıyla gözünden 
yaralandı. 

 İstanbul’da 3 Haziran 2013’te de devam eden 
gösterilere Beşiktaş’ta müdahale eden polis 
ekipleri yine yoğun şekilde gaz bombası kul-
landı. Çok sayıda kişi yaralanırken, 100 kişi de 
gözaltına alındı.

 Tunceli’de toplanarak polis şiddetini protesto 
eden gruba da müdahale edildi. Adana’daki gös-
teriler sonunda ise 24 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

 İçişleri Bakanı güncellediği açıklamada ise 
toplam 75 ilde düzenlenen 400 gösteride 3400 
kişinin gözaltına alındığını, gösterilere ise 640 
bin kişinin katıldığını ifade etti. 

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar Abdullah Gül, 
Bülent Artınç ve Sırrı Süreyya Önder arasında 
gerçekleşen görüşmelere rağmen polisin aşırı/
ölçüsüz/orantısız tutumunun değişmemesi ne-
deniyle 4 Haziran 2013’te de devam etti. Eylem-
ler özellikle İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, 
Tunceli’de ve polisin attığı gaz bombasının 
kanisterinin çarpması sonucu ölen Abdullah 
Cömert dolayısıyla Hatay’da devam etti.

 Antalya’da 1 Haziran 2013’teki gösteriye mü-
dahale eden polisin attığı gaz bombasının ka-
nisterinin çarptığı Vedat Oğuz’un (18) ise sağ 
gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi.

 Ankara’da 4 Haziran 2013’teki eylemlerde lise 
öğrencilerine ses bombası atan polis ekipleri, 
geceye kadar eylemcilere müdahale etmezken 
eylemcilere saat 23:00 civarında yine gaz bom-
balarıyla müdahale etti.
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 İstanbul’da ise Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere 
çok sert şekilde müdahale eden polis ekipleri 
Tufan Akbaş’ı başından gaz bombası kapsülüyle 
vurarark ağır yaraladı.

 İzmir’in Karşıya İlçesi’nde AKP ilçe binasına 
yönelik saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltı-
na alınan C.A. (17) çıkarıldığı mahkeme tara-
fından 6 Haziran 2013’te tutuklandı.

 Ankara Barosu 6 Haziran 2013’te yaptığı açık-
lamayla polis şiddetine maruz kalan Avukat 
Sarper Gürcan’ın başından ve gözünden yara-
landığını, stajyer avukat Ayşe Eda Akyol’un da 
boyun ve çene kemiğinin kırıldığını duyurdu. 

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar devlet ve hü-
kümet yetkileriyle eylemcileri temsil eden grup 
arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından 
polisin de aşırı/ölçüsüz/orantısız saldırılarının 
azalarak devam etmesi üzerine 7-8-9 Hazi-
ran 2013’te de devam etti. Eylemler özellikle 
İstanbul’da ve Ankara’da devam etti.

 İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’ndeki eylemlere polis ekipleri yine 
şiddetli şekilde saldırdı. Eylemlerin başladığı 
günden bu yana Gazi Mahallesi’nde 300 kişinin 
yaralandığı ileri sürülürken, 8 Haziran 2013’teki 
eylemde kafasına gaz bombası kapsülü isabet 
eden Murat Çetinkaya (19) ağır yaralandı.

 Ankara’da 8 Haziran ve 9 Haziran 2013’teki ey-
lemlere de polis ekipleri yine çok şiddetli saldır-
dı. Eylemcilere ve çevreye rastgele gaz bombası 
atan ve basınçlı su sıkan polis ekiplerinin 11 
kişiyi darp ederek gözaltına aldığı ileri sürüldü.

 Adana’da 9 Haziran 2013’te eşzamanlı düzenle-
nen ev baskınları sonucu sosyal paylaşım sitesi 
twitter.com adresinden bilgilendirme yaparak 
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri” 
iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar devlet ve hü-
kümet yetkileriyle eylemcileri temsil eden grup 
arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından 
polisin de aşırı/ölçüsüz/orantısız saldırılarının 
azalarak devam etmesi üzerine 10 Haziran 
2013’te de devam etti. Eylemler özellikle 
İstanbul’da ve Ankara’da devam etti.

 Ankara’da Kennedy Caddesi’ndeki eylemlere, 
İstanbul’da ise Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere 

 İzmir’de eşzamanlı düzenlenen ev baskınları 
sonucu ise sosyal paylaşım sitesi twitter.com 
adresinden bilgilendirme yaparak “halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik ettikleri” iddiasıyla 
gözaltına alınan 34 kişiden 33’ü ise 6 Haziran 
2013’te serbest bırakıldı.

 Emniyet Genel Müdürlüğü ise Gezi Parkı pro-
testoları ile ilgili “Türkiye genelinde bugün iti-
barıyla İstanbul’da 60, Ankara’da 20, İzmir’de 24 
ve Mersin’de 16 kişi olmak üzere toplam 120 kişi 
gözaltında bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

 Tunceli’deki eylemlere de polis ekipleri yine çok 
sert şekilde gece boyunca müdahale etti. 

 Rize’de eylem yapan Türkiye Gençlik Birliği 
üyelerine yönelik linç girişimi oldu. Kalabalığın 
kendilerini linç etmesinden korkan grup Ata-
türkçü Düşünce Derneği’nin binasına sığındı. 
Kalabalığın bina önünde beklemeye başlaması 
ve polisin müdahale etmemesi üzerine 4 saat 
binada mahsur kalan kişiler, ilde bulunan yet-
kililerin kalabalıkla görüşmesi sonucu binadan 
çıkabildi.

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar devlet ve hü-
kümet yetkileriyle eylemcileri temsil eden grup 
arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından 
polisin de aşırı/ölçüsüz/orantısız saldırıları-
nın azalarak devam etmesi üzerine 6 Haziran 
2013’te de devam etti. Eylemler özellikle 
İstanbul’da, Ankara’da ve Tunceli’de devam etti.

 Adana’da 5 Haziran 2013’te düzenlenen gösteri-
lere müdahale ederken köprüden düşerek ağır 
yaralanan Komiser Mustafa Sarı kaldırıldığı 
hastenede yaşamını yitirdi.

 Ankara’da Kızılay Meydanı’na yakın bir der-
sanede temizlik görevlisi olarak çalışan İrfan 
Tuna (47) 5 Haziran 2013’te polisin eylemcilere 
yönelik yoğun gaz bombalı saldırısının ardın-
dan rahatsızlandı. Bölgenin gaz bombalarının 
yaydığı dumanla kaplı olması nedeniyle temiz 
hava alamayan ve polisin yolları kapatması ne-
deniyle ambulansın geç gelmesi nedeniyle İrfan 
Tuna kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi. İrfan Tuna’nın ölümü-
ne gaz bombalarının neden olup olmadığı Adli 
Tıp Kurumu’nun raporu sonucu anlaşılabilecek.
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neye kadar ulaştı. Gazdan etkilenen 1 yaşındaki 
bir çocuk da hastaneye kaldırıldı.

 Polis kurulan gönüllü revirlere de saldırarak re-
virlerde bulunan hastaları ve hekimleri de darp 
etti.

 Polisin plastik mermi kullanması nedeniyle Tak-
sim Meydanı’nda bulunan Taksim Dayanışması 
Koordinasyonu üyesi Alp Altınörs başından, 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube 
Başkanı Metin Arslan ise belinden yaralandı. 
Saldırı sırasında tekerlekli aracıyla meydanda 
bulunan engelli bir kişi de TOMA’nın sıktığı 
suyla yere düştü.

 Çağlayan Adliyesi’nde eylemlere destek vermek 
amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen 
avukatlara da önce özel güvenlik görevlileri 
sonra da çevik kuvvet ekipleri saldırdı. Saldırı 
sonrasında gözaltına alınan 49 avukat sağlık 
kontrollerinden sonra serbest bırakıldı.

 Gün sonunda çok önemli kısmı gaz bomba-
sından etkilenenlerin oluşturduğu en az 620 
kişinin yaralandığı öğrenildi.

 Ankara’da ve İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde ise 
akşamüstü başlayan eylemlere polis ekipleri 
akşam saatlerinde müdahale etti.

 İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 2 Haziran 2013’te 
AKP ilçe binasına düzenlenen saldırının ar-
dından 11 Haziran 2013’te olayın faili olduğu 
iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı. Böylelikle 
tutuklananların sayısı 2 oldu.

 Akşam saatlerinde açıklama yapan Vali, Gezi 
Parkı’nda bulunanların bundan sonra can güven-
liğinin bulunmadığını duyurdu. Vali açıklama-
sında “bu noktadan sonra Taksim Meydanı’nda, 
Aziz Cumhuriyet’in büyük kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün heykelinin ve manevi şahsi-
yetinin bulunduğu, milletimizin meydanında, 
devletimizin ve milletimizin sarsılmaz gücü, 
emniyet güçlerimiz tarafından kararlılıkla mar-
jinal gruplar üzerinde gösterilecektir. Bu tablo 
arzu ettiğimiz bir tablo olmamakla birlikte, 
ülkemizi ciddi bir çatışma ortamına çekmek 
isteyen ve 15 gündür bu ortamı İstanbullular’a 
ve ülkemize yaşatmış olanlara karşı, bugün çok 
daha farklı bir yöntem içerisinde tutumumuzu 

polis yine gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla 
saldırdı.

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar 
Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Haziran 
2013’te eylemcileri temsil eden bir grupla görü-
şeceğini söyledi.

 11 Haziran 2013’te polis ekipleri Taksim 
Meydanı’na saldırdı. Meydan’da bulunan ey-
lemcileri gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla 
dağıtan polis ekipleri, meydanda ve meydanı 
gören Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan 
bayrak, flama, afiş ve pankartları indirerek Tak-
sim Meydanı’nın kontrolünü ele aldı. İstanbul 
Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, eylemcilere 
Gezi Parkı’na gitmeleri ve oraya müdahale edil-
meyeceği yönünde anonslar yaptı. 

• Tüm Türkiye’yi saran protestolar Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eylemcilerin taleplerine 
kayıtsız kalması nedeniyle 11 Haziran 2013’te 
de devam etti. Eylemler özellikle İstanbul’da 
ve Ankara’da devam etti. Eylemlere saldıran 
polisin şiddeti son günlerin en serti oldu. Ey-
lemlerin 15. gününde sabah saatlerinde Taksim 
Meydanı’na saldıran polisler meydanın kont-
rolünü aşırı/ölçüsüz/orantısız gaz bombası ve 
basınçlı su kullanarak ele geçirmişti. Polisin 
operasyonu devam ederken açıklama yapan İs-
tanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı’na 
girilmeyeceğini ve parkta bulunanlara müdaha-
le edilmeyeceğini ifade etmişti.

 Valinin açıklamasından hemen sonra ise polis 
gaz bombalarıyla gün boyunca Gezi Parkı’na 
saldırdı. Parkın etrafında yapılan insan zinci-
rine müdahale edildi. Polisin şiddet gösterisine 
tepki gösteren eylemcilerle polis gün boyu Tak-
sim Meydanı’nda ve çevresinde çatıştı. Taksim 
Meydanı’ndaki eylemlerde molotofkokteyli 
kullandıkları iddiasıyla Sosyalist Demokrasi 
Partisi’nin (SDP) il binasına baskın düzenleyen 
polis ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı.

 Polisin gün boyu saldırması sonucu Gezi 
Parkı’nda pek çok çadır yıkıldı, yaralanan veya 
gazdan etkilenen insanlar revirlere veya Taksim 
İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Fakat kullanılan gazın etkisi hasta-
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yana eylemler nedeniyle yaşamını yitirenlerin 
sayısı biri polis memuru olmak üzere 4’e, polisin 
saldırıları, şiddet kullanımı ve engellemeleri do-
layısıyla yargısız infaz kurbanı olanların sayısı 
3’e yükseldi.

 İzmir’deki protesto gösterilerine saldıran polisin 
uyguladığı şiddetin kameralar tarafından kayıt 
alınması sayesinde deniz kenarında oturanları 
coplayarak darp eden ve bir kadının saçını 
çeken 3 polis memuru başlatılan soruşturma 
kapsamında 12 Haziran 2013’te açığa alındı.

 İstanbul’da ise Taksim Meydanı’nda stand aç-
mak için Sosyalist Demokrasi Partisi’nin (SDP) 
il binasından çıkan 6 kişi polis ekipleri tarafın-
dan darp edilerek gözaltına alındı.

 Kanada televizyonu CBC, İstanbul’da görev 
yapan ve protesto eylemlerini takip eden muha-
birleri Sasa Petricic ve Derek Stoffel’ın gözaltına 
alındığını bildirdi.

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eylemci grupların farklı 
temsilcileriyle 2. kez görüşmesinin ardından 13 
Haziran 2013’te Ankara’da devam etti. Eylem-
lerin 17. gününde Tunali Hilmi Caddesi’nde 
ve Kenndey Caddesi’nde toplanan gruplara gaz 
bombaları ve basınçlı suyla müdahale edildi, 5 
kişi gözaltına alındı.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ise Gezi Par-
kı çevresinde gördüğü baretli, gaz maskeli ya 
da tıbbi maskeli kişileri ayrıca bu malzemeleri 
satan seyyar satıcıları olmak üzere toplam 56 
kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alı-
nanlar 13 Haziran 2013’te serbest bırakıldı.

•  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Haziran 
2013’te Ankara’da yaptığı mitingde Gezi Parkı 
eylemcilerine yönelik “yarın boşaltırlar boşal-
tırlar, yoksa güvenlik güçlerimiz boşaltmayı bi-
lir” demesinin ardından İstanbul’da polis, Gezi 
Parkı’na saldırdı.

 Etkinliklerin, forumların yapıldığı, çocukların 
ve yaşlıların da bulunduğu parka saldıran polis, 
aşırı/ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombası, 
basınçlı su, cop, plastik mermi kullandı. Kulla-
nılan TOMA’ların yetersiz kalması üzerine jan-
darmaya ait TOMA’ların da eylemcilere karşı 
kullanıldığı görüldü.

göstereceğiz. 15 gündür Taksim Meydanı’nı 
açmış olan devlet irademizin, bugün itibariyle 
meydanın güvenliğinin tam olarak sağlanacağı 
sürece kadar sevgili halkımızın bulunmaması 
konusunda ricamı bir kez daha iletiyorum. 
Bu konuda gerek gece gerekse gündüz alına-
cak tedbirlerde emniyet güçlerimize herkesin 
yardımcı olmasını istirham ediyorum. Taksim 
Meydanı’nda, bugün bu saat itibarıyle, bundan 
sonra uygulayacağımız tedbirleri halkımızın 
gözü önünde, televizyonların sosyal medyanın 
gözü önünde, titizlikle, dikkatle, hukuka uygun 
bir dirayet içinde sürdürmeye özen gösterecğiz. 
Soğukkanlılığımızı, millet sevgimizi, devlet 
aşkımızı ve yurttaşımıza, milletimize duydu-
ğumuz derin hürmeti, Taksim’de bir namus ve 
vatan borcu olarak milletimize ödemek üzere 
sarsılmaz azim içerisinde, kararlı duruşumuzu 
sürdüreceğiz” dedi.

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise 
acil gündemle toplanarak “Gezi Parkı olaylarına 
ilişkin yayınlarıyla şiddeti özendirdikleri” ge-
rekçesiyle Ulusal TV, Halk TV, EM TV ve Cem 
TV’ye 11 biner lira para cezası ile uyarı cezaları 
verdi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Çimen 
de gazetelere ve basın kuruluşlarına yazı yaza-
rak, Gezi Parkı olayları sırasında meydana gelen 
polis şiddetine ilişkin soruşturma başlattığını 
belirtti ve bu kapsamda elde edilmiş fotoğraf, 
görüntü ve belgelerin derhal gönderilmesini 
istedi. 

•  Tüm Türkiye’yi saran protestolar, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemci grupların 
temsilcileriyle görüşmesinin ve Gezi Parkı için 
referanduma gidilebileceğinin ifade edilmesi-
nin ardından 12 Haziran 2013’te Ankara’da de-
vam etti. Eylemlerin 16. gününde Tunali Hilmi 
Caddesi’nde ve Kennedy Caddesi’nde toplanan 
gruplara gaz bombaları ve basınçlı suyla müda-
hale edildi.

 Ankara’daki eylemlerde ortaya çıkan kamera 
kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis me-
murunun silahından çıktığı ileri sürülen kur-
şunla ağır yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük 
(26) adlı işçinin beyin ölümü 12 Haziran 2013’te 
gerçekleşti. Eylemlerin başladığı günden bu 
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biber gazı koyduğu çekilen fotoğrafla ortaya 
çıktı.

 Taksim’deki polis saldırısını protesto etmek 
için Kadıköy’den Boğaz Köprüsü’nü yürüyerek 
geçmek isteyen gruplara da polis ekipleri gaz 
bombası ve basınçlı suyla müdahale etti.

 Sabaha kadar devam eden saldırılar sonucu on-
larca kişi yaralandı, binlerce insan gaz bombala-
rından etkilendi. Gaz bombasına milletvekilleri 
de maruz kaldı. Saldırıyı “fevkalade düzgün” 
olarak yorumlayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu olaylarda 44 kişinin yaralandığını iddia 
etti. Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı olaylarına 
müdahaleyle ilgili bütün görüntülerin izlendi-
ğini, şu ana kadar bir polis memurunun açığa 
alındığını ve tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

 Türkiye Barolar Birliği, İstanbul’da 15 Haziran 
ve 16 Haziran 2013’teki müdahaleler sonrasın-
da 441 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

 Ankara’da ise 116 kişinin gözaltında bulun-
duğu, diğer kentlerde de 88 kişinin gözaltında 
bulunduğu öğrenildi.

 Polisin saldırısı 16 Haziran 2013’te de devam 
etti. Halaskargazi Caddesi’ndeki protestolarda 
plastik mermi kullanan polis, Can Tekin’i ağır 
yaraladı.

 İstanbul’daki saldırıları Ankara’da protesto eden 
gruplara da saldıran polisin attığı gaz bombası 
kapsülünün isabet ettiği Dilan Dursun kafasın-
dan ağır yaralandı.

 Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine yö-
nelik Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerek-
çesiyle 16 Haziran 2013’te baskın yapan polis 
ekipleri en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

 11 Haziran 2013’te SDP il binasına düzenlenen 
baskının ardından gözaltına alınan 72 kişiden 
SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bay-
raktaroğlu, “silahlı örgüte üye olmak”, parti 
meclisi üyesi Doğukan Öci ile üyeler Furkan 
Tombul ve Ceyhun Dönmez ise “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına 
suç işlemek” iddialarıyla 15 Haziran 2013’te 
tutuklandı.

 Eskişehir’de kurulan “direniş çadırları”na da 17 
Haziran 2013’te müdahale eden polis ekipleri 

 Başbakan’ın kullandığı ifadeden sonra gece bo-
yunca Gezi Parkı’na saldırarak parkı ele geçiren 
polis, Alman Hastanesi’ne, çevredeki binalara 
sığınan, oluşturulan gönüllü revirlerde tedavi 
edilen eylemcilere de saldırdı. Eylemcilerin 
önemli bir kısmın sığındığı Divan Otel’e de sal-
dıran polis otelin içine gaz bombası attı. Polisin 
Divan Otel’e yönelik saldırısı sırasında bir ka-
dının kanama geçirdiği ve bebeğini düşürdüğü 
iddia edildi.

 Avcılar İlçesi’nde de yoğun gaz bombası kul-
lanılması sonucu protesto eylemlerine katılan 
Zeynep Eryaşar (50) kalp krizi geçirerek yaşa-
mını yitirdi.

 Polisin Osmanbey Metrosu’nun girişinde attığı 
gaz bombasının isabet ettiği Murat Çahan (23) 
gözünden yaralandı.

 İstiklal Caddesi’nde polisin saldırısını haber-
leştirmek için görüntü alan Akşam Gazetesi 
fotomuhabiri Ferhat Uludağlar, Aslan Şahan, 
İMC TV muhabiri Okan Altunkara, İMC TV 
editörü Gökhan Biçici, DHA muhabiri Uğur 
Can ve Rusya’da yayımlanan Novaya Gazeta 
Gazetesi’nin muhabiri Arkadiy Babçenko gö-
zaltına alındı.

 Dizine gaz bombası isabet eden Ezilenlerin Sos-
yalist Partisi (ESP) üyesi Mustafa Keskin’in dizi-
nin parçalandığı, ESP İl Örgütü Başkanı Çiçek 
Otlu’nun gaz bombası kapsülüyle bacağından, 
ESP üyesi Çağdaş Küçükbattal’ın gözünden, bir 
başka ESP üyesi Anıl Çalışkan’ın da boynundan 
ve karnından plastik mermi ile vurularak yara-
landığı öğrenildi.

 Okmeydanı Semti’ndeki müdahale esnasında 
başına gaz bombası kapsülü isabet ederek ağır 
yaralanan Berkin Elvan’ın (14) ameliyat edildiği 
ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 Yine Okmeydanı’ndaki protestolara saldıran 
polisin kullandığı gaz bombasının kapsülü-
nün isabet ettiği Şişli Belediyesi işçisi Nuri 
Durmaz’ın karaciğerinin yırtıldığı ileri sürüldü.

 Ramada Otel’de kurulan revire de saldıran po-
lis, revirde gönüllü olarak çalışan iki doktoru 
ters kelepçeleyerek gözaltına aldı.

 Taksim Meydanı’nda eylemcilere saldıran poli-
sin TOMA’ların kullandığı basınçlı suyun içine 
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 Taksim Meydanı’nda 17 Haziran 2013’te dura-
rak eylem yapan bir kişiye destek vermek için 
durarak eylem yapanlara da müdahale eden 
polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.

 Ethem Sarısülük’ün cenazesi için Kızılay’da 
toplananlara saldıran polisin kullandığı gaz 
kapsüllerinden birinin kapsülünün isabet ettiği 
Mehmet Kale başından yaralandığı ortaya çıktı.

•  17 Haziran 2013’te Taksim Meydanı’ndaki ge-
lişmeleri takip eden El-Cezire Türk kanalı ka-
meramanları Kemal Soğukdere ve Alper Çakıcı 
yaklaşık 30 kişilik polis grubu tarafından darp 
edildi.

 18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, başta İstanbul ve 
Ankara olmak üzere pek çok ilde Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız 
Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür 
Radyo, Etkin Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, 
söz konusu kurumların üyelerinin, çalışanları-
nın, okurlarının evlerine eş zamanlı baskınlar 
düzenlendi.

 Dosyada gizlilik kararı bulunması nedeniyle 
gözaltına alınan toplam 86 kişiyle avukatların 
görüşmesi 24 saat süreyle engellendi. Soruş-
turma kapsamında polis ekiplerine 18 Haziran 
2013’ten itibaren 72 saat süreyle arama yapabil-
me yetkisi verildiği öğrenildi.

 18 Haziran 2013’te bir açıklama yapan Ankara 
Valiliği, eylemlerin başlamasından bu yana 
Ankara’da toplam 944 kişinin gözaltına alındı-
ğını, 4’ü ağır 381 kişinin yaralandığını, 1 kişinin 
yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

 İstanbul Barosu ise 79’u Terörle Mücadele Ya-
sası kapsamında olmak üzere eylemlerin başın-
dan beri 718 kişinin resmen gözaltına alındığını 
açıkladı.

 Eskişehir’de ve Ankara’da 18 Haziran 2013’te 
düzenlenen eylemlere de polis ekipleri gaz 
bombası ve basınçlı suyla müdahale etti.

 Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden 
önceden belirlenen 2 bin 200 personelin il 
dışı tayinlerinin ve şark hizmetinin Gezi Parkı 
eylemleri dolayısıyla 1 yıl durdurulduğu, yıllık 
izinlerin de yine aynı gerekçeyle ertelendiği ileri 
sürüldü.

çadırları kaldırdıktan sonra en az 15 kişiyi gö-
zaltına aldı.

•  Ankara’daki eylemlerde, ortaya çıkan kamera 
kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis 
memurunun silahından çıkan kurşunla ağır 
yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük (26) adlı 
işçinin 14 Haziran 2013’te beyin ölümünün 
gerçekleşmesinin ve yapılan otopsi sonucu 
Mehmet Ethem Sarısülük’ün ölümüne mermi 
çekirdeğinin neden olduğunun ortaya çıkma-
sının ardından 16 Haziran 2013’te vurulduğu 
yerde düzenlenmesi planlanan cenaze törenine 
polis ekipleri izin vermedi.

 Mehmet Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde 
toplanmak isteyen gruplara da polis ekipleri gaz 
bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti.

•  Devam eden ve artan polis şiddeti nedeniyle 
sendikaların ve meslek örgütlerinin aldıkları 
karar doğrultusunda 17 Haziran 2013’te ülke 
genelinde iş bırakma eylemleri yapıldı.

 İstanbul’un Şişli İlçesi’nde greve ilişkin basın 
açıklaması yapan DİSK üyelerine polis ekipleri 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti.

 İstanbul ve Ankara’daki eylemlere “yasal olma-
dığı” gerekçesiyle izin verilmezken İstanbul’da 
polis boyalı mermi kullandı.

 İstanbul’da 16 Haziran 2013’teki polis saldırı-
sından kaçarak taksiyle evine gitmeye çalışan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Can 
Papila, taksiyi durduran polislerce zorla araçtan 
indirilerek polislerin bulunduğu bir otobüste 
dövüldüğünü açıkladı.

 Polisin Taksim Meydanı’nda 16 Haziran 2013’te 
attığı ses bombasının yanında patlaması nede-
niyle ESP üyesi Alihan Alhan’ın sol gözünde 
kalıcı görme kaybı oluştuğu öğrenildi.

 Adana’da 17 Haziran 2013’te AKP il binasına 
yürümek isteyen gruba gaz bombası ve basınçlı 
suyla müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi 
gözaltına aldı.

 İstanbul’da 17 Haziran 2013’te İstiklal 
Caddesi’nde toplanarak Taksim Meydanı’na 
çıkmak isteyenlere saldıran polis, Kızılbayrak 
Gazetesi muhabiri Mehmet Ali Kılıç’ı darp etti.
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söz konusu kurumların üyelerinin, çalışanları-
nın, okurlarının evlerine düzenlediği eş zamanlı 
baskınlar sonucu gözaltına alınanlardan ESP 
Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı 
Çiçek Otlu, ESP MYK üyesi Dinçer Ergün, ESP 
İstanbul İl yöneticisi ve HDK İstanbul Meclisi 
Yürütme Kurulu üyesi Erdal Demirhan, ESP 
İstanbul İl yöneticisi Goncagül Telek, HDK 
Yürütme Kurulu üyesi Alp Altınörs, Pir Sultan 
Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube yöneticisi 
Ali Karaçay ile ESP üyeleri Ali Sönmez Kayar, 
Ali Haydar Akdeniz, Boran Atıcı, Emrah Gör-
daş, Erhan Baybekman, Ersin Topçu, Hasan 
Tunç, Hüseyin Şahin, Mustafa Diren Saygılı, 
Salih Coşar, Sercan Genç ve Ümit Yetik adlı 18’i 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malı-
na zarar verdikleri” suçlamalarıyla 21 Haziran 
2013’te tutuklandı.

 Ankara’da 20 Haziran 2013’te Gezi Parkı pro-
testolarına destek vermek amacıyla yapılmak 
istenen eyleme polis ekipleri basınçlı suyla ve 
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 
protestocu grupların Kennedy Caddesi’nde top-
lanmasına izin vermedi.

 Adana’da 21 Haziran 2013’te düzenlenen eş 
zamanlı ev baskınları sonucu ESP üyesi 2 kişi, 
Halkevleri üyesi 3 kişi ve Toplumsal Özgürlük 
Parti Girişimi (TÖPG) üyesi bir kişi gözaltına 
alındı.

 Mersin’de 21 Haziran 2013’te Gezi Parkı ey-
lemlerine destek vermek için yürümek isteyen 
gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonu-
cu gösteriye katılan 4 kişi ile 2 polis memuru 
yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.

 Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 19 Haziran 
2013’te, Gezi Parkı’na polis saldırısını protesto 
eylemi sırasında “cami bastıkları” iddiasıyla gö-
zaltına alınan 6 kişiden Halkevleri üyesi 2 kişi 
“kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla 20 
Haziran 2013’te tutuklandı.

• İstanbul’da 20 Haziran 2013’te Gezi Parkı 
eylemlerini değerlendirmek amacıyla Sarıyer 
İlçesi’nde bulunan Yeniköy Parkı’ndaki forum-
da toplananlara linç girişiminde bulunuldu. 
Forumda bulunanların uğradığı saldırı sonucu 
bir kişi yaralandı, iki kişi de darp edildi.

•  Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 
2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla 
vurarak öldürdüğü iddia edilen ve kimliği 
gizli tutulan polis memurunun kimliği, yazılı 
talimattan 11 gün sonra 17 Haziran 2013’te 
savcılığa iletildi.

 Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli po-
lis memurunun adının A.Ş. olduğu ve Ankara 
Valiliği’nin talimatıyla açığa alındığı öğrenildi.

 1 Haziran 2013’te Gezi Parkı’na polis ekipleri 
tarafından düzenlenen saldırı sırasında gösteri-
ye katılan bir kişiyi döven Beyoğlu İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Güvenlik Bürosu’nda görevli B.E. 
adlı sivil polis memurunun açığa alındığı, Gezi 
Parkı’ndaki çadırları yaktıkları tespit edilen 7 
itfaiye memurunun da açığa alınmalarının talep 
edildiği 20 Haziran 2013’te öğrenildi.

 İncelenen görüntüler sonunda İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’nin 4 zabıta memuru ile bir 
teknisyen yardımcısını açığa aldığı öğrenildi.

 Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine 
yönelik Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 16 Haziran 2013’te baskın yapan 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı 20 kişiden 
Halil İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan 
“silah ve mermi bulundurmak” suçlamasıyla 19 
Haziran 2013’te tutuklandı.

 Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 19 Haziran 
2013’te, Gezi Parkı’na polis saldırısını protesto 
eylemi sırasında “cami bastıkları” iddiasıyla 6 
kişi gözaltına alındı.

 İzmir’de Gündoğdu Meydanı’na Gezi Parkı ey-
lemleriyle dayanışmak amacıyla kurulan çadır-
lara 20 Haziran 2013’te saldıran polis ekipleri 25 
kişiyi gözaltına aldı.

 Gezi Parkı’na dair 19 Haziran 2013’te açıklama 
yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin 
Çelik yargı kararının idarenin lehinde çıkması 
halinde İstanbul sınırları içerisinde halk oyla-
ması yapılacağını ifade etti.

•  18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız 
Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür 
Radyo, Etkin Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, 
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ve gaz bombalarıyla saldıran polis 7 kişiyi gözal-
tına aldı. Saldırıyı görüntüleyen bir muhabir de 
basınçlı suya maruz kalarak yaralandı. Eskişe-
hir’deki eyleme aşırı sağcı bir grubun saldırması 
sonucu ise bir kişi yaralandı.

 İçişleri Bakanlığı 22 Haziran 2013’te yaptığı 
açıklamayla, eylemlerin Bingöl ve Bayburt ha-
riç tüm illerde yapıldığını, eylemlere 2,5 milyon 
insanın katıldığını, 4 bin 900 kişinin gözaltına 
alındığını, 4 bin insanın yaralandığını, 14 parti 
binasının maddi hasara uğradığını duyurdu.

 İstanbul’da 23 Haziran 2013’teki eylemlere de 
saldıran polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.

 Adana’da 23 Haziran 2013’te eylem yapmak is-
teyen gruba saldıran polis ekipleri 12 kişiyi darp 
ederek gözaltına aldı.

 İzmir’de 24 Haziran 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
eş zamanlı ev baskınları sonucu 15 kişi gözaltı-
na alındı.

•  Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 
2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla 
vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz, 
24 Haziran 2013’te ifadeye çağrıldığı savcılık 
tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği 
Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 Adlî kontrol şartı getirilen Ahmet Şahbaz’ın 
serbest bırakılmasına gerekçe olarak da polis 
memurunun “meşru müdafaa sınırları içinde 
kalması” gösterildi.

 İçişleri Bakanı Muammer Güler, Antalya’da 2 
Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemine katılan 3 
kişiyi bir otoparkta dövdükleri görüntülenen 
polis memuru 17 kişiyle ilgili soruşturma baş-
latıldığını açıkladı.

 Adana’da 21 Haziran 2013’te düzenlenen eş 
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan-
lardan 5’i daha 24 Haziran 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

 Antalya’da 1 Haziran 2013’teki gösteriye mü-
dahale eden polisin attığı gaz bombasının 
kapsülünün çarptığı Vedat Oğuz’un (18) ise sağ 
gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenilmişti. 

 18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız 
Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür 
Radyo, Etkin Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, 
söz konusu kurumların üyelerinin, çalışan-
larının, okurlarının evlerine düzenlediği eş 
zamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınanlar-
dan Sıtkı Güngör, Okan Danacı, Ergün Üzüm, 
İmran Aydın, Şahin Yeşilırmak, Çağrı Aydoğan, 
Emek Ulaş Suna, Mehmet Kara, Emre Kaya, 
Cevahir Özkan, Ali Yılmaz, Gizem Bayram, 
Can Deliduman, Mert Atmaca, İbrahim Akyol, 
Birkan Sabaz, Şahin İmga, Hakan Keskin, Akın 
Can, Osman Nuri Orhan, Soner Temel, Yoldaş 
Aydın, Hikmet Tanıl, Erdal Kozan, Yusuf Can 
Yıldırım, Bayram Balyan, Mahir Çağlar, Tamer 
Morkoç, Batuhan Uluergüven, Mazlum Demir 
ve Hazal Kangal adlı 31’i “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” 
suçlamalarıyla 22 Haziran 2013’te, İzmir’de 
gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü ise 23 Haziran 
2013’te tutuklandı.

 Adana’da 21 Haziran 2013’te düzenlenen eş za-
manlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 12 
kişiden ESP üyesi Emre Aslan “yasadışı örgüt 
talimatıyla eylem yaptığı” suçlamasıyla aynı 
gün tutuklandı.

 Şanlıurfa’da 21 Haziran 2013’te, Gezi Parkı 
eylemlerine destek vermek amacıyla bir iş mer-
kezinin önünde durma eylemi yapmak isteyen 
Hakan Karageçili’ye “Kabahatler Kanunu’nu ih-
lal ettiği gerekçesiyle 88 Lira para cezası verildi.

 İstanbul’da 22 Haziran 2013’te Taksim 
Meydanı’n-dan başlayan “Gezi Parkı’na karanfil 
bırakma” eylemine polis önce kalkanlarla sonra 
basınçlı, gazlı su ve gaz bombalarıyla saldırdı.

 TOMA’lardan sıkılan gazlı suya maruz kalan-
ların vücutlarında yanma meydana gelirken, 
polisin saldırısı sonucu arasında basın yayın 
çalışanlarının da bulunduğu 30 kişinin yara-
landığı öğrenildi. Saldırı sonucu yaralananların 
götürüldüğü Makine Mühendisleri Odası’ndaki 
gönüllü revire de polisler gaz bombası attı.

 Ankara’da Dikmen Caddesi’nde ve Kennedy 
Caddesi’nde düzenlenen eylemlere basınçlı su 
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pan gruba satırla saldıran aşırı sağcı bir grubun 
2 kişiyi yaraladığı öğrenildi.

 Ankara’da 26 Haziran 2013’te gözaltına alınan 
bir kişi “Ethem Sarısülük’ün cenaze töreninde 
Türk bayrağı yaktığı” iddiasıyla çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı.

 İzmir’de 24 Haziran 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledik-
leri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına 
alınanlardan Seyithan Korkmaz, Pınar Türk, 
Sercan Üstündaş, Süleyman Göksel Yerdut, 
Mehmet Polat, Gizem Türkmen, Görkem Özer, 
Barış Bulut, Müslüm Güvendir, Ali Hizmetçi ve 
Emre Kaplan adlı 11’i çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından 27 Haziran 2013’te tutuklandı.

 Ankara’da 26 Haziran 2013’te de devam eden 
Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dik-
men Caddesi’nde basınçlı su ve gaz bombalarıy-
la saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

• Erzincan’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin 25 Haziran 2013’te düzenledik-
leri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına 
alınanlardan Özgür Gelecek Dergisi muhabiri 
Çetin Kirsiz 27 Haziran 2013’te tutuklanarak 
Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

 Adana’da 21 Haziran 2013’te düzenlenen eş 
zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Emre 
Aslan “yasadışı örgüt talimatıyla eylem yaptığı” 
suçlamasıyla aynı gün tutuklanmıştı. Emre As-
lan tutukluluk haline avukatının yaptığı itiraz 
sonucu 27 Haziran 2013’te, aynı operasyonda 
tutuklanan 7 kişi de yine yapılan itiraz sonucu 
28 Haziran 2013’te serbest bırakıldı.

 Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde yapılan 
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için 27 Ha-
ziran 2013’te gözaltına alınan Eğitim-Sen Tem-
silcisi Ebu Hamza Çelik, Eğitim-Sen üyesi Ali 
Orak ve ESP üyesi İrfan Gül üç saatlik sorgunun 
ardından serbest bırakıldı.

 İstanbul’un Şişli İlçesi’nde 16 Haziran 2013’teki 
eyleme saldıran polislerden kaçarak bir işhanı-
nın en üst katına sığınan 5 kişinin işhanına gi-
ren polisler tarafından dakikalarca dövüldükten 
sonra bırakıldığı ortaya çıkan kamera kayıtları 
sonucu öğrenildi.

Tedavi Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde devam eden Vedat Oğuz’un 
sağ gözü 24 Haziran 2013’te alındı. Vedat Oğuz’a 
2 ay sonra protez göz takılacağı öğrenildi.

 Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev 
baskınları sonucu 21 kişi gözaltına alındı.

•  İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 3 Haziran 
2013’te, Gezi Parkı eylemleri devam ettiği sıra-
da evine giden Hakan Yaman’ın TOMA’da gö-
revli polis ekibince gaz bombası fişeğiyle karın 
boşluğundan vurulduğu, yanına gelen polisler 
tarafından dövüldüğü ve bir polisin gözüne 
soktuğu bir cisimle gözünün çıkarıldığı, yerde 
hareketsiz kalan Hakan Yaman’ın öldüğü dü-
şüncesiyle 5 polis tarafından yanmakta olan bir 
ateşin yanına bırakıldığı ortaya çıkan kamera 
kaydı görüntülerinin ardından avukatının yap-
tığı suç duyurusu üzerine 25 Haziran 2013’te 
öğrenildi.

 Ankara’da 25 Haziran 2013’te de devam eden 
Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dik-
men Caddesi’nde basınçlı su ve gaz bombalarıy-
la saldıran polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.

 Erzincan’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin 25 Haziran 2013’te düzenle-
dikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 10 kişi 
gözaltına alındı. 

 Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine yö-
nelik Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerek-
çesiyle 16 Haziran 2013’te baskın yapan polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 20 kişiden Halil 
İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan “silah 
ve mermi bulundurmak” suçlamasıyla 19 Hazi-
ran 2013’te tutuklanmıştı. Tutuklulardan Halil 
İbrahim Erol yapılan avukatının yaptığı itirazın 
ardından 25 Haziran 2013’te serbest bırakıldı. 

•  Kocaeli’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı po-
lis ekiplerinin 26 Haziran 2013’te düzenledikleri 
eş zamanlı ev baskınları sonucu 2 kişi gözaltına 
alındı.

 Eskişehir’de polis ekiplerinin 26 Haziran 2013’te 
düzenledikleri ev baskınları sonucu 7 kişi gö-
zaltına alındı. 

 Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 25 Haziran 
2013’te İncirli Parkı’nda toplanarak eylem ya-
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kişi hakkında soruşturma başlattığı 28 Haziran 
2013’te öğrenildi.

 Ankara’da 26 Haziran 2013’te de devam eden 
Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dik-
men Caddesi’nde basınçlı su ve gaz bombalarıy-
la saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 
kişiden E.K., emniyet Müdürlüğü’nde verdiği 
ifadede, gözaltına alınarak bindirildiği zırhlı ak-
rep tipi araçta fiziksel cinsel saldırıya uğradığını 
söyledi.

 Ankara’da 28 Haziran 2013’te de devam eden 
Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Tunalı 
Hilmi Caddesi’nde ve Kuğulu Park’ta basınçlı 
su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 5 
kişiyi gözaltına aldı. 

 Gezi Parkı eylemleri döneminde başlayan fo-
rumların merkezlerinden biri olan İstanbul’un 
Kadıköy İlçesi’ndeki Yoğurtçu Parkı’na 30 Ha-
ziran 2013’te sabaha karşı 10-15 kişilik bir grup 
tarafından düzenlenen bıçaklı saldırı sonucu 2 
kişi yaralandı.

•  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Gezi Parkı’yla 
ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına 
karşı yaptığı itiraz İstanbul 6. İdare Mahkemesi 
tarafından 2 Temmuz 2013’te oy çokluğuyla 
reddedildi.

 Antalya’nın Finike İlçesi’ndeki Gezi Parkı ey-
lemlerine evlerinin balkonundan tencere ve 
tava ile ses çıkartarak katılan 7 kişiye “Kabahat-
lar Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
88’er lira para cezası verildiği 2 Temmuz 2013’te 
öğrenildi. 

 Tekirdağ’da Gezi Parkı eylemleri sırasında bir 
apartmandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Adolf Hitler’e benzeten pankart açan O.G., M.A. 
ve A.Y.K. adlı 3 kişi hakkında “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettikleri” gerekçesiy-
le 1 Temmuz 2013’te soruşturma açıldı.

•  Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Gezi Parkı’yla 
ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına 
karşı yaptığı itiraz İstanbul 6. İdare Mahkemesi 
tarafından 2 Temmuz 2013’te oy çokluğuyla 
reddedilirken İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 
ise 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla “Taksim 
Meydanı Yayalaştırma Projesi”ni iptal ettiği 

 Olay günü polisin saldırısı nedeniyle “bir ay 
iş göremez” raporu alan Murat Dilberoğlu, 28 
Haziran 2013’te kendisine işkence yapan ve 
telefonunu gasp eden polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundu.

 Ankara’da 25 Haziran 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledik-
leri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına 
alınanlardan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tara-
fından “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “insan öldürmeye 
teşebbüs ettikleri” suçlamalarıyla 28 Haziran 
2013’te tutuklandı.

 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Gezi Parkı ey-
lemlerinde görev alan çevik kuvvet polislerine 
24 maaşlık ödül verilmesine karar verdiği 28 
Haziran 2013’te öğrenildi. İstanbul, Ankara, 
İzmir, Adana, Hatay’da görev yapan 13 bin çe-
vik kuvvet polisine ödenecek tutarın 15 milyon 
lirayı bulması bekleniyor.

 Adana’da ve Mersin’de 28 Haziran 2013’te ESP il 
binasına ve evlere eş zamanlı baskınlar düzen-
leyen polis ekipleri, 4’ü Adana’da olmak üzere 
toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

 Gaziantep’te 13 Haziran 2013’teki eylemlere 
evinin balkonundan tencere ve tava ile ses 
çıkartarak katılan Zeynep Yaşar’a 28 Haziran 
2013’te “Kabahatlar Kanunu’na muhalefet etti-
ği” gerekçesiyle 88 lira para cezası verildi.

 İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde 3 Haziran 
2013’te, Gezi Parkı eylemleri devam ettiği sırada 
evine giden Hakan Yaman’ın TOMA’da görevli 
polis ekibince gaz bombası fişeğiyle karın boş-
luğundan vurulduğu, yanına gelen polisler tara-
fından dövüldüğü ve bir polisin gözüne soktuğu 
bir cisimle gözünün çıkarıldığı, yerde hareketsiz 
kalan Hakan Yaman’ın öldüğü düşüncesiyle 
5 polis tarafından yanmakta olan bir ateşin 
yanına bırakıldığı ortaya çıkan kamera kaydı 
görüntülerinin ardından avukatının yaptığı suç 
duyurusu üzerine 25 Haziran 2013’te öğrenil-
mişti. Sol gözünün görme yetisini kaybettiği 
Hakan Yaman’ın sağ gözünü de kaybetme riski-
nin bulunduğu 28 Haziran 2013’te öğrenildi.

 Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi 
Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 76 
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ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, polis 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle 
saldırdı. Gece boyunca İstiklal Caddesi’nin ara 
sokaklarında ve Taksim Meydanı civarında 
devam eden saldırılar sırasında esnaf oldukları 
belirtilen 4 kişi Talimhane’de halka satırlarla 
saldırdı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları 
talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 7 
Temmuz 2013’te serbest bırakıldı. Gece sonun-
da 59 kişinin gözaltına alındığı, onlarca insanın 
yaralandığı öğrenildi.

 Toplanan gruplara saldıran polislerin kask 
numaralarının bulunmadığı ortaya çıkarken 
polis, sarı basın kartı bulunan gazetecileri de 
darp etti. Edinilen bilgilere göre 13 basın yayın 
çalışanı darp edilirken 2’si de gözaltına alındı.

•  Kocaeli’de düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 9 
Temmuz 2013’te düzenlenen eş zamanlı ev bas-
kınları sonucu 15 kişi gözaltına alındı.

 Polisin saldırısı sonucu 15 Haziran 2013’ten 
bu yana kapalı tutulan Gezi Parkı, 9 Temmuz 
2013’te saat 13.30’da halkın kullanımına açıldı-
dıktan sonra saat 17.00’de parkı açan İstanbul 
Valisi’nin talimatıyla tekrar kapatıldı.

 Parkın halkın kullanımına kapatılmasını 
ve polisin tutumunu protesto eden Taksim 
Dayanışması’nın eylemine de polis biber gazı, 
basınçlı su ve plastik mermiyle saldırdı. Saldı-
rının ardından 7’si Taksim Dayanışması Grubu 
üyesi olmak üzere toplam 59 kişi gözaltına alı-
nırken, biri ağır en az 9 kişi de yaralandı. Gezi 
Parkı ise gece yeniden açıldı.

 Taksim Dayanışması’na saldırılar esnasında 
göstericilere silahıyla 6 el ateş eden bir kişi ise 
gözaltına alındı.

 İstanbul’da 6 Temmuz 2013’teki saldırının ar-
dından gözaltına alınan 59 kişiden Ahmet Erol, 
Ahmet Kaycı, Ali Sarıçiçek, Alican Sünnetçi-
oğlu, Mehmet Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıl-
dırım, Umut Akgül adlı 8’i “halkı isyana teşvik 
ettikleri”, “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
suçlamalarıyla 8 Temmuz 2013’te tutuklandı.

ortaya çıktı.

 Bolu Valiliği’nin ve Emniyet Müdürlüğü’nün 
11 Haziran 2013’te gönderdikleri tutanak doğ-
rulltusunda Bolu Belediyesi’nin, Gezi Parkı ey-
lemleri nedeniyle İzzet Baysal Caddesi’nde afiş 
asan 9 kişiye “Kabahatlar Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçesiyle biner lira para cezası ver-
diği 3 Temmuz 2013’te öğrenildi.

•  Gezi Parkı eylemlerine katıldırı iddiasıyla Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
5 Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak üzere 
İstanbul, Manisa, Ankara ve Batman’da düzen-
ledikleri ev baskınları sonucu 17 kişi gözaltına 
alındı.

 Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
için tutuklananlardan Hakan Keskin 3 Tem-
muz 2013’te, Yusufcan Yıldırım ise 4 Temmuz 
2013’te avukatlarının yaptıkları itirazlar sonucu 
serbest bırakıldı.

•  Antakya’da 3 Temmuz 2013’te “eylemlerde para 
dağıttıkları” iddiasıyla polisin düzenlediği bas-
kınlar sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 6’sının 
sınırdışı edildiği, Türkiye vatandaşı 2’sinin ise 
serbest bırakıldığı 5 Temmuz 2013’te öğrenildi.

 Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle 24 Haziran 2013’te tutuklanan Mü-
cadele Birliği Dergisi muhabiri Ulaş Yıldız, avu-
katının yaptığı itiraz sonucu 5 Haziran 2013’te 
serbest bırakıldı.

 Antalya’nın Finike İlçesi’ndeki Gezi Parkı ey-
lemlerine evlerinin balkonundan tencere ve 
tava ile ses çıkartarak katılan 2 kişiye “Kabahat-
lar Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
88’er lira para cezası verildiği 5 Temmuz 2013’te 
öğrenildi.

 Bursa’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 4 Temmuz 2013’te düzenlenen ev 
baskınları sonucu Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
Temel Haklar Derneği üyesi 16 kişiden 8’i “ya-
sadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” iddia-
sıyla 6 Temmuz 2013’te tutuklandı.

 İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim proje-
sini iptal etmesinin ardından 6 Temmuz 2013’te 
Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde 
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kişiler satırlarla saldırırken, yine Ankara’da 
Kennedy Caddesi’nde eylem yapan gruba da 
polisin gaz bombaları ve basınçlı sularla saldır-
ması sonucu 7 sivil ve 3 polis memuru yaralan-
dı.

 Ali İsmail Korkmaz’ın memleketi Hatay’daki 
gösterilere de polisin saldırması sonucu 2 kişi 
yaralandı.

 Kocaeli’de düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 9 
Temmuz 2013’te düzenlenen eş zamanlı ev bas-
kınları sonucu gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 10 Temmuz 
2013’te tutuklandı.

•  6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için 
İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda 
toplanan halka, polisin saldırısı devam ederken 
esnaf oldukları belirtilen 4 kişi Talimhane’de 
halka satırlarla saldırmış, gözaltına alınan 4 
kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri 
mahkeme tarafından 7 Temmuz 2013’te serbest 
bırakılmıştı.

 4 kişinin serbest bırakılmasına savcının yaptığı 
itiraz sonucu satırlı saldırı olayının failleri hak-
kında yakalama kararı çıkarılırken saldırganlar 
gibi “eylemler nedeniyle maddi kayba uğradık-
larını” iddia eden Taksim Meydanıcivarındaki 
esnafın “terör mağduru” sayılarak zararlarının 
karşılanacağı iddia edildi. Saldırganlardan 
S.Ç.’nin yurtdışına kaçtığı 12 Temmuz 2013’te 
ortaya çıktı.

 9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nın halkın kul-
lanımına kapatılmasını ve polisin tutumunu 
protesto eden Taksim Dayanışması’nın eylemi-
ne saldıran polisin gözaltına aldığı 59 kişiden 
A.A. adlı kadın, Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak 
arama işkencesine maruz kaldığını savcılık ifa-
desinde dile getirdi. Annesiyle birlikte gözaltına 
alınan Burcu Sarak da işkence gördüğünü savcı-
lık ifadesinde anlattı.

 Gözaltında tutulanlardan Akif Burak Atlar, Mü-
cella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, Ahmet Kamil Teke-
rek, Beyza Metin, Ender İmrek, Mehmet Sabri 
Orcan, Süleyman Solmaz, Haluk Ağabeyoğlu, 
Arda Mustafa Aytaç, Aral Demircan ve Erdem 
Ateş adlı 12’si ise 11 Temmuz 2013’te “suç örgü-

•  İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldı-
rısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki 
protesto gösterilerisine katıldıktan sonra yolda 
kimliği hala belirlenemeyen kişilerce sopalarla 
dövülen Ali İsmail Korkmaz (19) bilinci kapalı 
halde bekletildiği hastanede 9 Temmuz 2013’te 
yaşamını yitirdi.

 31 Mayıs 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı 
eylemleri sırasında Tarlabaşı Bulvarı’nda po-
lisin attığı plastik mermiyle yaralanan Volkan 
Kesanbilici’nin 5 Temmuz 2013’te yapılan ame-
liyatında gözünü plastil merminin içinde yer 
alan metal bilyeler nedeniyle kaybettiği ortaya 
çıktı.

 Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiple-
rinin 5 Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak 
üzere İstanbul, Manisa, Ankara ve Batman’da 
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına 
alınarak İzmir’e getirilen 15 kişiden 13’ü çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından 9 Temmuz 2013’te 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı.

 İstanbul’da 9 Temmuz 2013’te halka saldıran 
polisin gözaltına aldığı Taksim Dayanışması 
grubu üyesi 7 kişinin evi, çıkarılan arama kara-
rının ardından kapıları kırılarak arandı.

 İstanbul’da 6 Temmuz 2013’te halka saldıran 
polisin gözaltına aldığı 59 kişiden tutuklanan 8 
kişiyi savunmak için Çağlayan Adliyesi’ne gelen 
üç avukat, polisler tarafından dövüldüklerini 
açıkladılar.

 9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda toplananlara 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başın-
dan ağır yaraladığı Mustafa Ali Tombul’un (16) 
iki hafta süreyle uyutulmasına karar verildiği 
öğrenildi.

 9 Temmuz 2013’te Taksim Dayanışması’na 
saldırılar esnasında göstericilere silahıyla 6 el 
ateş eden A.S. aynı gün çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanırken, satırlarla halka saldıran 4 kişinin 
serbest bırakılmasına savcı tarafından yapılan 
itiraz ise reddedildi.

•  Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu yaşamı-
nı yitiren Ali İsmail Korkmaz için Dikmen 
Caddesi’nde eylem yapan gruba kimliği belirsiz 
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gösterilerine 12 Temmuz 2013’te de gece boyu 
kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniy-
le çıkan çatışmalar sonucu bir askerin, 3 polisin, 
biri ağır 7 sivilin yaralandığı bir kişinin de gö-
zaltına alındığı öğrenildi. 

 Ankara’da 12 Temmuz ve 13 Temmuz 2013’te 
Kennedy Caddesi’nde ve Dikmen Caddesi’nde 
devam eden eylemlere müdahale eden polis 
ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı.

• İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, gazetecilerin 
Gezi Parkı eylemleri sırasında maruz kaldıkları 
polis saldırısını ve basında uygulanan sansürü 
protesto etmek için Galatasaray Meydanı’ndan 
Taksim Meydanı’na yapmak istedikleri yürüyüş 
polis ekiplerince engellendi.

•  Ankara’da 14 Temmuz 2013’te Dikmen 
Caddesi’nde yapılan eyleme polisin saldırması 
sonucu Aydın Ay, başına isabet eden gaz bom-
bası kapsülüyle ağır yaralandı. 15 Temmuz 
2013’teki eylem sonunda ise 2 kişi gözaltına 
alındı.

 Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi Murat Akıncı, savcının itirazı üzerine 15 
Temmuz 2013’te tutuklandı.

 Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 12 
Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak üzere 
Manisa, Balıkesir ve Bursa’da Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzen-
lenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 
kişiden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
16 Temmuz 2013’te tutuklandı.

 İstanbul’da 16 Temmuz 2013’te Terörle Mücade-
le Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 100’ün üze-
rinde eve düzenlediği eş zamanlı ev baskınları 
sonucu Öğrenci Kolektifleri, Liseli Genç Umut, 
AKA-DER ve HKP üyesi yanı sıra Özgür Ge-
lecek Dergisi ve Devrimci Demokrasi Dergisi 
okuru en az 38 kişi gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 16 Temmuz 2013’te Terörle Mücade-
le Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 100’ün üze-
rinde eve düzenlediği eş zamanlı ev baskınları 
sonucu Öğrenci Kolektifleri, Liseli Genç Umut, 
AKA-DER ve HKP üyesi yanı sıra Özgür Ge-

tü kurdukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gçsteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve 
“görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
suçlamalarından tutuklanmaları talebiyle sevk 
edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tara-
fından serbest bırakıldılar.

 Mersin’deki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
iddiasıyla 11 Temmuz 2013’te eş zamanlı ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 12 kişiyi 
gözaltına aldı.

 Ankara’da düzenlenen operasyonun ardından 
27 Haziran 2013’te tutuklanan 13 kişiden Sıla 
Uzunpınar, Ulaş Kaman, Sercan Ulu, Mert Ars-
lan ve Erdem Altınkaya avukatlarının yaptıkları 
itiraz sonucu 11 Temmuz 2013’te serbest bıra-
kıldı.

 Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’da düzenlenen 
cenaze töreninin ardından başlayan protesto 
gösterilerine gece boyu kolluk kuvvetlerinin 
müdahale etmesi nedeniyle çıkan çatışmalar 
sonucu bir askerin, 3 polisin, biri ağır 5 sivilin 
yaralandığı bir kişinin de gözaltına alındığı öğ-
renildi.

 Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 12 
Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak üzere 
Manisa, Balıkesir ve Bursa’da Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzen-
lenen ev baskınları sonucu 16 kişi gözaltına 
alındı.

•  İstanbul’da 6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nın 
halkın kullanımına açıldıktan 3 saat sonra 
kapatılmasını ve polisin tutumunu protesto 
eden Taksim Dayanışması’nın eylemine saldı-
ran polisin gözaltına aldığı 59 kişiden Şef Aşçı 
Metin Toprak, Emniyet Müdürlüğü’nde işkence 
gördüğünü 12 Temmuz 2013’te açıkladı.

 İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Kocamustafa-
paşa Semti’nde 12 Temmuz 2013’te, Eskişehir’de 
sivil giyimli sopalı kişilerce dövülerek öldürü-
len Ali İsmail Korkmaz için yapılan yürüyüşe 
bir grup sopa ve bıçaklarla saldırdı. Saldırı 
nedeniyle bir kişi yaralanırken saldırganların 
“yarın gelin de kaç kişi ölüyor görün” dediği 
iddia edildi.

 Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’da düzenlenen 
cenaze töreninin ardından başlayan protesto 
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kadar hapis cezası talebiyle açılan davaya ilgili 
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanaca-
ğı 22 Temmuz 2013’te öğrenildi.

 Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
Ankara’da düzenlenen eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle tutuklanan 20 kişinin 19 Temmuz 
2013’te yapılan tutukluluk incelemesi sonucu 
Cevahir Özkan, İbrahim Akyol, Yoldaş Aydın, 
Batuhan Uluergüven, Şahin İmğa, Tamer Mor-
koç adlı 6 kişi adli kontrol ve yurtdışına çıkış 
yasağı şartıyla serbest bırakılırken, Ali Yılmaz, 
Gizem Bayram, Can Deliduman, Mert Atmaca, 
Birkan Sabaz, Akın Can, Osman Nuri Orhan, 
Soner Temel, Hikmet Tanıl, Erdal Kozan, 
Bayram Balyan, Mahir Çağlar, Mazlum Demir 
ve Hazal Kangal adlı 14 kişinin ise tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar verildi.

 Ankara’da 21 Temmuz 2013’te Dikmen 
Caddesi’nde eylem yapan gruba gaz bomba-
larıyla müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı.

 Gezi Parkı eylemleri esnasında tanışan ve 
evlenmeye karar veren Nuray Çokol ve Özgür 
Kaya’nın nikâhlarını 20 Temmuz 2013’te parkta 
yapmak istemelerine izin vermeyen polis ekip-
leri nikâha katılmak için parka gelenlere gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırdı.

 Hatay’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
katıldıkları iddiasıyla 22 Temmuz 2013’te eş 
zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 
32 kişiyi gözaltına aldı. Aynı gerekçeyle 23 Tem-
muz 2013’te Adana’da düzenlenen operasyonlar 
sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

•  Hatay’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
iddiasıyla 22 Temmuz 2013’te eş zamanlı ev 
baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözal-
tına aldığı 32 kişiden 13’ü 25 Temmuz 2013’te 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

•  Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldık-
ları gerekçesiyle düzenlenen ev baskınlarının 
ardından 28 Haziran 2013’te tutuklanan 13 
kişiden Yener Çıracı, Yadigar Vuruşaner, Taner 
Aka, Hasan Koç, Yusuf Bahtiyar Özkan, Cihan 
Ağtaş, Denizcan Aydın ve Murat Bozkurt adlı 8 
kişi avukatlarının 26 Temmuz 2013’te yaptıkları 
itiraz sonucu serbest bırakıldı.

lecek Dergisi ve Devrimci Demokrasi Dergisi 
okuru toplam 55 kişi hakkında gözaltı ve 72 
saaatlik arama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

 İstanbul’da 6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylem-
lerine katılanlara yönelik polisin saldırısının ar-
dından gözaltına alınan 59 kişiden “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla 8 Temmuz 
2013’te tutuklanan Ahmet Erol, Ahmet Kaycı, 
Ali Sarıçiçek, Alican Sünnetçioğlu, Mehmet 
Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıldırım, Umut 
Akgül adlı 8 kişi avukatlarının yaptıkları itiraz 
sonucu 16 Temmuz 2013’te serbest bırakıldı.

 9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nın halkın kul-
lanımına kapatılmasını ve polisin tutumunu 
protesto eden Taksim Dayanışması’nın eylemi-
ne saldıran polisin gözaltına aldığı 59 kişiden 
tutuklanmaları talep edilen ancak çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından serbest bırakılan Akif 
Burak Atlar, Mücella Yapıcı, Ali Çerkezoğlu, 
Ahmet Kamil Tekerek, Beyza Metin, Ender 
İmrek, Mehmet Sabri Orcan, Süleyman Solmaz, 
Haluk Ağabeyoğlu, Arda Mustafa Aytaç, Aral 
Demircan ve Erdem Ateş adlı 12 kişinin serbest 
bırakılmasına 16 Temmuz 2013’te itiraz eden 
savcılığın talebi aynı gün reddedildi.

• Gezi Parkı eylemleri nedeniyle İzmir’de 22 
Haziran 2013’te yapılan operasyon kapsamında 
hakkında yakalama kararı olan ve Tunceli’de 
gözaltına alınan Orhan Öztürk çıkarıldığı mah-
keme tarafından 18 Temmuz 2013’te tutuklandı.

 Uşak’ta düzenlenen Gezi Parkı eylemlerini 
organize ettikleri iddia edilen 28 kişi hakkında 
yasal işlem başlatıldığı 19 Temmuz 2013’te öğ-
renildi.

• Gezi Parkı’nın genel yapısına ilişkin tasarruf 
yapılmasına olanak sağlayan Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı için 
İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği yü-
rütmeyi durdurma kararı 22 Temmuz 2013’te 
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 
oybirliğiyle kaldırıldı.

 9 Temmuz 2013’te polisin Taksim 
Dayanışması’na saldırıları esnasında gösterici-
lere silahıyla 6 el ateş eden ve aynı gün çıkarıldı-
ğı mahkemece tutuklanan A.S. hakkında 6 yıla 
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tutuklanmasına karar verilen Sabri Çelik’in ka-
rardan bir süre önce Fas’a gittiği ortaya çıkmıştı. 
Olaya dair başlatılan soruşturmayı tamamlayan 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın Sabri Çelebi 
hakkında “kasten yaralamaya teşebbüs ettiği” 
gerekçesiyle 27 yıla kadar hapis cezası talep et-
tiği iddianameyi hazırlayarak değerlendirmesi 
amacıyla ilgili ağır ceza mahkemesine gönder-
diği 31 Temmuz 2013’te öğrenildi.

 Hatay’da Gzei Parkı eylemleri nedeniyle düzen-
lenen operasyonlar sonucu gözaltına alınanla-
rın serbest bırakılması için 31 Temmuz 2013’te 
basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri biber gazıyla müdahale etti.

 İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı 
Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin başından vurarark yaraladığı 
Berkin Elvan’ın ailesinin 31 Temmuz 2013’te 
Taksim Meydanı’nda yapmak istediği basın 
açıklamasına izin vermeyen polis ekipleri, basın 
açıklaması için toplanan gruba plastik ve gerçek 
mermili silahlarla, gaz bombası ve basınçlı suy-
la müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı.

 Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle düzenlenen ev baskınlarının ardın-
dan 18 Haziran 2013’te tutuklananlardan Ali 
Yılmaz, Can Deliduman, Mert Atmaca, Birkan 
Sabaz, Akın Can, Osman Nuri Orhan, Soner 
Temel, Hikmet Tanıl, ve Hazal Kangal adlı 9 
kişi avukatlarının 31 Temmuz 2013’te yaptıkları 
itiraz sonucu serbest bırakıldı. 

 Mersin’de 1 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri Mersin’de 
düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı.

•  Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik 
düzenlenen operasyonda bulunamayan ve 
“firari şüpheli” olduğu gerekçesiyle 1 Ağustos 
2013’te İstanbul’da gözaltına alınan ESP Genel 
Başkan İrtibat Bürosu çalışanı Ümran Yurdayol 
2 Ağustos 2013’te tutuklandı.

 İstanbul’da 3 Ağustos 2013’te Taksim 
Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda toplanma 
olacağı gerekçesiyle Gezi Parkı’nı halkın kul-
lanımına kapatan polis, gece boyunca Taksim 

 Adana’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
katıldıkları iddiasıyla 23 Temmuz 2013’te eş 
zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiple-
rinin gözaltına aldığı 11 kişiden 9’u 27 Temmuz 
2013’te çıkarıldıkları mahkeme tarafından “ya-
sadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
adına eylem yatıkları” iddialarıyla tutuklandı.

 Tutuklamaları adliye önünde protesto eden 
gruba saldıran polisin yaraladığı Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Mehmet Çelik 
“görevli polis memurunu yaraladığı” iddiasıyla 
hastaneden gözaltına alındı.

 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyesi Tayip 
Eber ise 27 Temmuz 2013’te Adana Otobüs 
Terminali’nde, 9 kişinin tutuklanmasına neden 
olan operasyon kapsamında hakkında “yaka-
lama” kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına 
alındı. 

• İstanbul’da 28 Temmuz 2013’te “Yeryüzü İftar-
ları” kapsamında Gezi Parkı’nda düzenlenmek 
istenen iftar yemeğini engelleyen polis ekipleri 
parkı halkın kullanımına kapattı. Polis tarafın-
dan kurulan barikatları aşan 3 kişi ise gözaltına 
alındı.

•  Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçe-
siyle 30 Temmuz 2013’te Ankara merkezli 
olmak üzere toplam 4 kentte Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
eş zamanlı ev baskınları sonucu Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) veya Sosyalist Gençlik 
Derneği (SGD) üyesi 16 kişi gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 30 Temmuz 2013’te, Gezi Parkı’na 
ortak operasyon düzenleyen polis ve zabıta 
ekipleri, polisin saldırıları sonucu yaşamını 
yitirenler adına oluşturulan mezar taşlarını 
kaldırırken, parkta uyuyan 16 kişiyle gözaltına 
alınanların foğtoğrafını çeken bir Alman gaze-
teciyi gözaltına alındı.

•  6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için 
İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda 
toplanan halka, polisin saldırısı devam eder-
ken esnaf olduğu belirtilen Sabri Çelik halka 
satırla saldırmış, gözaltına alınan Sabri Çelik 
tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme 
tarafından 7 Temmuz 2013’te serbest bırakıl-
mıştı. Karara savcılığın yaptığı itiraz üzerine 
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tıkları itiraz sonucu 15 Ağustos 2013’te serbest 
bırakıldı.

•  İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan 
ve 16 Ağustos 2013’te gözaltına alınan Sosyalist 
Gençlik Derneği üyesi Doğuberk Zeki Dolay 19 
Ağustos 2013’te tutuklandı.

 İstanbul’daki Gezi Parkı protestolarına destek 
vermek amacıyla Sakarya’da düzenlenen eylem-
lere katıldığı gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP) üyesi Fatih Sizgen 23 Ağustos 
2013’te çalıştığı işyerinden gözaltına alındı.

 Ankara’da Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Mahir Çağlar 
avukatının yaptığı itiraz sonucu 21 Ağustos 
2013’te serbest bırakıldı.

 İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle 22 Ağustos 2013’te gözaltına alınan 
ESP üyesi Aziz Aydoğdu 24 Ağustos 2013’te 
tutuklandı.

•  İstanbul’da 20 Ağustos 2013’te, Gezi Parkı ey-
lemleri sırasında yaşamını yitirenleri anmak 
amacıyla Gümüşsuyu Semti’nde parkta otur-
ma eylemi yapan gruba polis ekiplerinin gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 
arasından milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün de 
bulunduğu çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, 
bir kişi de sara krizi geçirdi.

•  İstanbul’da 20 Ağustos 2013’te Mısır ve Su-
riye’deki katliamlarla Gezi Parkı eylemleri 
esnasında uygulanan polis şiddetini protesto 
etmek amacıyla Fransız Kültür Merkezi önünde 
kendilerini zincirleyerek eylem yapan Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Günay Akbaş, 
Serap Beyazıt, Doğuş Fındık ve Özgür Türkmen 
adlı 4 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

•  İzmir’de 29 Ağustos 2013’te, “Gezi Parkı pro-
testosu yapabilecekleri” gerekçesiyle Özgürlük 
ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 6 kişi İzmir 
Fuarı’nın girişinde polis ekipleri tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı.

•  Ankara’da Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Erdal Ko-

Meydanı’nda, İstiklal Caddesi’nde ve kafelerde 
oturanlara cop, basınçlı su ve gaz bombasıyla 
saldırdı. Eğlence mekânlarında arama da yapan 
polisin 42 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

•  Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 26 Temmuz 2013’te tutuklanan 
9 kişiden Elif Çimen ve Mert Kaya 1 Ağustos 
2013’te, avukatlarının yaptıkları itiraz sonucu 
serbest bırakıldı.

•  6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için 
İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda 
toplanan halka palayla saldıran Sabri Çelik 
hakkında “kasten yaralamaya teşebbüs ettiği” 
gerekçesiyle 27 yıla kadar hapis cezası talep edi-
len iddianame 6 Ağustos 2013’te ilgili ağır ceza 
mahkemesi tarafından kabul edildi.

•  8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda toplanan-
lara saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle 
başından ağır yaraladığı ve kaldırıldığı hasta-
nede beyin kanaması riski nedeniyle bir süre 
uyutulan Mustafa Ali Tombul (16) tedavisinin 
tamamlanmasının ardından 13 Ağustos 2013’te 
taburcu edildi.

•  İstanbul’da 13 Ağustos 2013’te polis ekipleri, 
Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi Sancaktepe İlçe Ör-
gütü Başkanı Mustafa Keskin’i ve Anıl Çalışkan’ı 
gözaltına aldı.

• Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 19 Haziran 
2013’te, Gezi Parkı’na polis saldırısını protesto 
eylemi sırasında “cami bastıkları” iddiasıyla 
gözaltına alınan 6 kişiden 20 Haziran 2013’te 
“kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla 
tutuklanan Halkevleri üyeleri Vedat Gündüz 
ve Mesut Bulut avukatlarının yaptıkları itiraz 
sonucu 14 Ağustos 2013’te serbest bırakıldı.

•  İzmir’de Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklananlardan Ali 
Hizmetçi, Barış Bulut, Mithat Kavak, Canol 
Bayatbalağ, Emre Kaptan, Esra Ayyıldız, Atilla 
Dalkılıç, Vedat Biçici, Hüseyin Kaya, Hicri Sel-
viler, Faruk Erdoğan, Emrah Akdağ, Cem Ekici, 
Özgür Demirci, Lütfiye Burcu Kara ve Müslüm 
Güvendir; Ankara’da ise Gizem Bayram, Bay-
ram Dalyan ve Eren Tayşan, avukatlarının yap-
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• Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi plan-
lanan yol yapımına karşı üniversite çevresinde 
düzenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti.

 6 Eylül 2013’te düzenlenen eyleme polis ekiple-
rinin sert müdahalesi sonucu bir kişi başından 
aldığı cop darbeleriyle yaralandı. Müdahale 
esnasında mimar Tezcan Karakuş Candan darp 
edilirken, Hürriyet Gazetesi muhabiri Rıza Özel 
de başına isabet eden plastik mermi sonucu, 
Barış Barışık da başına isabet eden gaz bombası 
kapsülü sonucu yaralandı.

 7 Eylül ve 8 Eylül 2013’teki eylemlere de müda-
hale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı.

 İstanbul’da da 6 Eylül ve 7 Eylül 2013’te, OD-
TÜ’deki eylemlere destek vermek amacıyla Gezi 
Parkı’nda basın açıklaması yapılmak istenmesi 
üzerine Gezi Parkı polis ekipleri tarafından hal-
kın kullanımına kapatıldı.

 7 Eylül 2013’te Taksim Meydanı civarındaki ve 
8 Eylül 2013’te Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale edil-
mesi sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, 6 kişi 
de gözaltına alındı.

•  Muğla’nın Datça İlçesi’nde 7 Eylül 2013’te kapa-
nışı yapılan 8. Altın Badem Sinema ve Kültür 
Festivali’nde Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını 
yitirenlerin adlarının yazılı olduğu dövizi açan 
Cengiz Gül adlı kişi özel güvenlik görevlilerince 
darp edilerek gözaltına alındı.

•  Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır 
Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı 
Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle 
yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesi-
ni protesto etmek amacıyla 7 Eylül ve 8 Eylül 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis 
ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla mü-
dahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı, 
16 kişi de gözaltına alındı.

•  Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi plan-
lanan yol yapımına karşı üniversite çevresinde 
düzenlenen protesto gösterilerine yönelik ve 
genel olara tüm protesto gösterilerindeki polis 

zan ve Mazlum Demir avukatlarının yaptıkları 
itiraz sonucu 20 Eylül 2013’te serbest bırakıldı. 

•  İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 6 kişiden Devrimci İşçi Partisi üyesi 
Mustafa Cihan Yılmaz ve Sosyalist Gençlik Der-
neği (SGD) üyeleri Murat Sezgin ile Ayşe Deniz 
Karacagiller çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu ma-
lına zarar verdikleri” suçlamalarından 4 Ekim 
2013’te tutuklandı.

•  Erzincan’ın Tercan İlçesi’nde ve İstanbul’da 
5 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen polis 
ekipleri Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üye-
leri Özgül Ülgen ile Uğur Ülgen’i “Gezi Parkı 
eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına 
aldı.

• İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı 
Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemleri-
ne saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle 
başından vurarak yaraladığı ve 153 gündür 
komada olan Berkin Elvan (14) için Çağlayan 
Adliyesi’nin önünde 16 Kasım 2013’te yapılmak 
istenen “adalet yürüyüşü”ne polis ekipleri gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırdı.

 Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz 
bombası fişeği ve basınçlı su isabet eden bir 
kişinin bacağı kırıldı, bir kişi de yaralandı, 19 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
üçü “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 17 
Kasım 2013’te tutuklandı.

•  Kocaeli’de 5 Eylül 2013’te gökkuşağı rengine bo-
yanan ancak belediye ekiplerinin yeniden griye 
boyadığı merdivenleri yeniden boyamak iste-
yen Gökhan Avkaya, Çetin Ak, Mesut Yılmaz, 
Gizem Güzel ve Hazal Korkmaz adlı 5 kişi çevik 
kuvvet ekiplerinin merdivenlerin bulunduğu 
sokağa düzenlediği operasyon sonucu gözaltına 
alındı.

•  Ankara’da 6 Eylül 2013’te, ODTÜ’ye geçirilmesi 
planlanan yol yapımına karşı oturma eylemi 
yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 15 
kişiyi gözaltına aldı.
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nin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması 
sonucu biri polis 3 kişi yaralanırken, 16 kişi de 
gözaltına alındı.

• Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi plan-
lanan yol yapımına karşı üniversite çevresinde 
düzenlenen protesto gösterilerine yönelik ve 
genel olarak son dönemdeki tüm protesto 
gösterilerine yönelen polis şiddetinin yanı sıra 
Suriye’ye yönelik olası bir uluslararası müdaha-
leyi protesto etmek amacıyla Hatay’da 9 Eylül 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis 
ekiplerinin gece boyunca gaz bombaları, plastik 
mermi ve basınçlı suyla saldırdığı esnada akrep 
tarzı bir polis aracının geçtiği sırada 3 katlı bir 
binadan düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamı-
nı yitiren Ahmet Atakan’a (22) ilişkin soruştur-
ma devam ediyor.

 Ahmet Atakan’ın ölüm nedeninin belirlenebil-
mesi amacıyla cenazesinin gönderildiği Adana 
Adli Tıp Kurumu’nun kesin ölüm nedenini 
belirleyememesi üzerine cenazeden alınan ör-
nek ve bulgular, Adana Adli Tıp Kurumu’nda 
hazırlanan raporda çıkan kırığın nedeninin be-
lirlenebilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

 Hatay Valiliği’nin, Adalet Bakanlığı yetkilileri-
nin kesin otopsi sonucu ortaya çıkmadan yap-
tıkları açıklamaların ardından Emniyet Genel 
Müdürlüğü ile Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 
da Ahmet Atakan’ın ölüm nedeninin yüksekten 
düşmeye bağlı olduğunu ifade eden açıklamalar 
yaptılar. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın da 
konuyla ilgili müfettiş görevlendirdiği öğrenil-
di.

 Ahmet Atakan’ın 10 Eylül 2013’teki cenaze töre-
ninin ardından düzenlenmek istenen yürüyüşe 
polisin gerçek mermili silah, gaz bombaları ve 
basınçlı suyla saldırması sonucu çıkan çatışma-
da bir gazeteci ile bir polis memuru yaralandı.

 Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da, Mersin’de, Es-
kişehir, Denizli, Antalya, Çanakkale’de de Ah-
met Atakan’ın ölmesini protesto etmek isteyen 
gruplara da polis gece boyunca saldırdı.

 İstanbul’da yürüyüş yapmak isteyen gruba karşı 
Taksim Meydanı’nda polisin attığı gaz bom-

şiddetini yanı sıra Suriye’ye yönelik olası bir 
uluslararası müdahaleyi protesto etmek ama-
cıyla Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen pro-
testo gösterilerine polis ekipleri gece boyunca 
gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla 
saldırdı.

 Yoğun olarak kullanılan gaz bombaları eşliğin-
deki saldırılar esnasında ağır yaralanan Ahmet 
Atakan (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirdi. Yakınları Ahmet Atakan’ın başına isabet 
eden gaz bombası fişeğiyle öldürüldüğünü sa-
vunurken, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl 
de Ahmet Atakan’ın başında darbe izi bulundu-
ğunu ifade etti.

 Olayın ardından açıklama yapan polis yetkilileri 
ise Ahmet Atakan’ın 3 katlı binanın çatısındaki 
güneş enerjisi panelini atmak isterken dengesi-
ni kaybedip düştüğünü belirtirken, Hatay Vali-
liği de polisin orantılı şekilde müdahale ettiği 
esnada bir kişinin üç katlı bir binadan düştüğü 
yönünde gelen anonslar üzerine olay yerine am-
bulans gönderildiği fakat olay yerinde bulunan-
ların kendi imkânlarıyla hastaneye götürdükleri 
Ahmet Atakan’ın tüm müdahalelere rağmen 
yaşamını yitirdiği yönünde açıklama yaptı.

•  İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İki-
telli Semti’nde 9 Eylül 2013’te düzenlenen park 
forumuna 30-40 kişilik bir grubun demir sopa-
larla ve köpeklerle saldırması sonucu Halkevleri 
üyesi bir kişi kolundan yaralandı.

•  İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı 
Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemleri-
ne saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle 
başından vurarak yaraladığı ve 86 gündür 
komada olan Berkin Elvan (14) için vurulduğu 
yerde 9 Eylül 2013’te yapılmak istenen “adalet 
yürüyüşü”ne polis ekipleri gaz bombaları ve 
basınçlı suyla saldırdı.

 Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz 
bombası fişeği isabet eden 10 eylemci ile taş isa-
bet eden bir polis memuru yaralandı, üçü çocuk 
5 kişi de gözaltına alındı.

•  Adana’da 8 Eylül 2013’te, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan 
geçirilmesi planlanan yol yapımına karşı dü-
zenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri-
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gazı ve basınçlı sularla saldırarak protestocu 
grupları dağıttı.

 Adana’da müdahale öncesinde arama yapam 
polis ekipleri gaz maskesi bulundurdukları ge-
rekçesiyle biri çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı.

 İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’ndeki gösteriye 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu plas-
tik mermi isabet eden Orhan Şahin’in (33) sol 
gözünü kaybetme riskinin bulunduğu öğrenil-
di.

 İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde ise 14 Eylül 
2013’te sokaklarda insanları durdurarak üst ve 
çanta araması yapan çevik kuvvet polis ekipleri 
29 kişiyi gaz maskesi bulundurduğu gerekçesiy-
le gözaltına aldı.

 Kadıköy’de 15 Eylül 2013’te düzenlenen festiva-
le de plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldı-
ran polis ekipleri aralarında İMC TV muhabiri 
Gökhan Biçici ve Kızılbayrak Dergisi muhabiri 
Mehmet Ali Karabulut’un da bulunduğu 10 
kişiyi gözaltına aldı.

 Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah 
Gülen ve Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin 
Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-
cemevi-aşevi projesini protesto etmek amacıyla 
düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet po-
lis ekiplerinin kullandığı gaz bombası kapsünün 
isabet ettiği A.C.’nin (15) bir gözünü kaybettiği 
13 Eylül 2013’te öğrenildi.

 Tuzluçayır’da 15 Eylül 2013’te düzenlenen gös-
terilere polis ekiplerinin saldırması sonucu ise 
bir kişinin plastik mermi isabet etmesi sonucu 
bacağından yaralandığı öğrenildi.

•  Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
Antalya’da 1 Haziran 2013’teki gösteriye saldı-
ran polisin attığı gaz bombasının kapsülünün 
çarparak sağ gözünü kaybetmesine neden oldu-
ğu Vedat Oğuz’la (18) ilgili devam eden soruş-
turma kapsamında Vedat Oğuz’a gaz bombasını 
atan polis memurunun da içinde bulunduğu 25 
polis memuru hakkında 16 ay kıdem durdurma 
cezası verildiği 17 Eylül 2013’te öğrenildi.

•  Antalya’da 18 Eylül 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, Gezi Parkı eylem-
lerine destek vermek amacıyla ve Hatay’da yaşa-

baları rüzgârın etkisiyle Kasımpaşa Semti’ne 
gidince Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki 
oynanan futbol karşılaşmasına ara verildi. 
Taksim Meydanı’nda yapılan eylemde Gezi 
Parkı’nı da halkın kullanımına kapatan polisin 
attığı gaz bombası fişeği Ercan Altın ile Melih 
Dalbudak’ın alnına isabet etti. Alnında kırık 
oluşan Ercan Altın ameliyata alındı. Bir başka 
iki kişinin de bacaklarından yaralandığı, 5 ga-
zetecinin de darp edildiği öğrenildi. Gazi Ma-
hallesi’ndeki polis saldırısında gerçek mermili 
silahlar kullanılırken 3 kişi de yaralandı. Gece 
sonunda İstanbul’da 62 kişinin gözaltına alındı-
ğı öğrenildi.

 Ankara’da ise Güvenpark’ta toplanan gruplara 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla çok sert şe-
kilde müdahale eden polis ekipleri kalabalığı 
dağıttı. Güvenpark’a ulaşmak için Dikmen 
Mahallesi’nde, Yüzüncüyıl Mahallesi’nde, Tuz-
luçayır Mahallesi’nde toplanan gruplara ve gece 
Kennedy Caddesi’nde toplanan gruplara da gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldıran polisin gece 
sonunda 12 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü.

 Mersin’deki eyleme polisin saldırısı sonucu 
bir kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı. 
Çanakkale’de ise 3 kişi gözaltına alınırken, 
İzmir’de 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

•  İzmir’de 11 Eylül 2013’te Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin Konak İlçe Örgütü’nün binasına yü-
rümek isteyen gruba gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldıran polis ekipleri grubu dağıttıktan 
sonra 3 kişiyi de gözaltına aldı.

 Hatay’da Ahmet Atakan’ın öldüğü yer olan 
Armutlu Mahallesi’ndeki protesto gösterisine 
saldıran polis ekiplerinin çok sayıda kişiyi yara-
ladığı öğrenildi.

 Mersin’de Ahmet Atakan için 12 Eylül 2013’te 
oturma eylemi yapmak isteyen gruba saldıran 
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alındı.

 İstanbul’da 11 Eyklül 2013’te Kadıköy’de dü-
zenlenen protesto gösterilerine saldıran polis 
ekipleri 36 kişiyi gözaltına aldı.

•  13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül 2013’te Ankara’nın 
Tuzluçayır Mahallesi’nde, İstanbul’un Gazi 
Mahellesi’nde, Adana’da ve Hatay’da düzenle-
nen protesto gösterilerine polis ekipleri biber 
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fından düzenlenen forumuna sivil bir grubun 
saldırması sonucu bir öğrenci bıçaklanarak 
yaralandı.

•  Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren 
hayvanlara dikkat çekmek için İsatnbul’da 28 
Eylül 2013’te Taksim Meydanı’nda eylem yap-
mak isteyen Yeryüzüne Özgürlük Derneği üye-
lerine saldıran polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına 
aldı.

•  Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır 
Mahallesi’nde 28 Eylül 2013’te “cami/cemevi/
aşevi projesi”ne karşı düzenlenen protesto gös-
terisine polisin saldırması sonucu 2 kadın gaz 
bombası kapsülüyle yaralandı. 

•  Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi plan-
lanan yol yapımını protesto etmek amacıyla 10 
Ekim 2013’te akşam saatlerinde ODTÜ’nün 
A4 kapısının önünde toplanan gruplara polis 
ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak 
grubun gösteri yapmasını engelledi. 

•  Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekip-
ler 18 Ekim 2013 gecesi Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’nin (ODTÜ) ağaçlık alanından 
geçirilmesi planlanan yol için telleri keserek 
ODTÜ arazisine girdi ve yolun geçeceği bölge-
de bulunan ağaçları söktü veya kesti.

 Olaydan haberdar olarak bölgeye gelen kişilere 
ise polis ekiplerinin gece boyu gaz bombalarıyla 
saldırmasının ardından iki akademisyenin ya-
ralandığı açıklandı.

•  Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiple-
rinin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları 
sökmesi veya kesmesini protesto etmek ama-
cıyla 20 Ekim 2013’te İstanbul’da Galatasaray 
Meydanı önünde toplanan gruba müdahale 
eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

•  Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır 
Mahallesi’nde 20 Ekim 2013’te düzenlenen 
“cami/cemevi/aşevi projesi”ni protesto etmek 
amacıyla düzenlenen eyleme sivil giyimli kişi-
lerin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi yaralandı.

•  Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 
18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık alanın-

mını yitiren Ahmet Atakan’la ilgili düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 8 
kişiyi gözaltına aldı.

•  20 Eylül 2013’te akşam saatlerinde ODTÜ’nün 
A4 kapısının önünde toplanan gruplara polis 
ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak 
grubun gösteri yapmasını engelledi.

•  Berkin Elvan’ın maruz kaldığı şiddeti pro-
testo etmek amacıyla 20 Eylül 2013’te Gazi 
Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polis ekipleri 
biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak grubun 
gösteri yapmasını engelledi.

•  İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 22 Eylül 2013’te 
evine Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri tarafından baskın düzenlenen Sosyalist 
Gençlik Derneği (SGD) üyesi Aykan Şimşek 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla gö-
zaltına alındı.

•  Antalya’da 18 Eylül 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin, Gezi Parkı ey-
lemlerine destek vermek amacıyla ve Hatay’da 
yaşamını yitiren Ahmet Atakan’la ilgili düzen-
lenen protesto gösterilerine katıldıkları gerek-
çesiyle gözaltına aldığı 8 kişiden SGD üyesi 
Fecri Atasever ile Umut Baran “kamu malına 
zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna 
mukavemet ettikleri” suçlamalarıyla 21 Eylül 
2013’te tutuklandı.

•  Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır 
Mahallesi’nde 22 Eylül 2013’te düzenlenen 
“cami/cemevi/aşevi projesi” forumuna polisin 
saldırması sonucu S.T. adlı kişi ses bombasının 
isabet etmesiyle, M.Ç. (15) de gaz bombası kap-
sülüyle yaralandı.

•  İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı 
Semti’nde 22 Eylül 2013’te yapılan yürüyüşe 
polisin müdahalesi sırasında evine gitmek üzere 
caddeden geçen S.A. (18) adlı çocuk, nereden 
atıldığı belli olmayan bir patlayıcının koluna 
isabet etmesi sonucu yaralandı. Patlamanın 
etkisi ile sol kolu parçalanan S.A.’nın kolunun 
ameliyatla kesildiği öğrenildi.

•  Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent 
Semti’nde 28 Eylül 2013’te lise öğrencileri tara-
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•  27 Ekim 2013’te Ankara’da “fidanını kap, gel” 
eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale 
eden polis ekipleri 24 kişiyi gözaltına aldı. 

•  İstanbul Tabip Odası’nın Taksim Meydanı’nda 
bulunan Gezi Parkı’nın merdivenlerinde 8 Ara-
lık 2013’te yapmak istediği basın açıklamasına 
müdahale eden polis ekipleri Etkin Haber Ajan-
sı (ETHA) muhabiri Emrah İligin’i gözaltına 
aldı.

•  Berkin Elvan (14) için 29 Kasım 2013’te İstiklal 
Caddesi’nde bir işyerinin çatısına çıkarak pan-
kart asan Lise Anarşist Faaliyet grubu üyesi 6 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

dan geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi 
veya kesmesini protesto etmek amacıyla 21 
Ekim 2013’te Ankara’da “fidanını kap, gel” ey-
lemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden 
polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 

•  22 Ekim 2013’te İstanbul’da Galatasaray Meyda-
nı önünde toplanan gruba biber gazı ve basınçlı 
suyla müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi 
gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle bir kişi de 
yaralandı.

• 28 Ekim 2013’te Ankara’da üniversite kampusu 
önünde eylem yapan gruba polis ekiplerinin 
biber gazıyla müdahale etmesi sonucu biri ağır 
4 kişi yaralandı.

GEZİ DAVALARI

Toplam 
Dava Sayısı

Toplam 
Farklı Şehir 

Sayısı

Toplam 
Sanık Sayısı

Yargılanmaya
Devam Eden

Sanık

Beraat Eden
Sanık

Tutuklu 
Kalan
Sanık 

Tahliye 
Edilen
Sanık

66 17 4744 4705 39 10 48

Adana/35 Kişi

Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları ge-
rekçesiyle gözaltına alınan 15’i çocuk 35 kişiye dava 
açıldığı 19 Temmuz 2013’te öğrenildi. 35 kişi hak-
kında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli polis memuruna direndikleri” 
iddialarıyla 8’er yıl hapis cezası talep edilen iddiana-
melerden çocuklarla ilgili olanı, değerlendirilmesi 
amacıyla Adana Çocuk Mahkemesi’ne, yetişkin-
lerle ilgili olanı Adana Asliye Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi.

Adana/11 Kişi

Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 11 
kişi hakkında hazırlanan iddianamenin Adana 8. 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği 2 
Ağustos 2013’te öğrenildi.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “görevli polis me-
muruna görevini yaptırmamak için direndikleri” 
ve “kamu malına zarar vermeye teşebbüs ettikleri” 
suçlamalarıyla 6 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası 

talebiyle 11 kişinin yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak.

Adana/12 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla Adana’da düzenlenen protesto gösterileri-
ne katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 
8’i tutuklu 12 kişinin yargılanmasına 11 Kasım 
2013’te başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti,  tutuklu sanıkların tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 17 Şubat 2014’e erteledi. 

Adana/13 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Adana’da 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 2’si 
tutuklu 13 kişiye ilişkin hazırlanan iddianamenin 
kabul edilmesinin yargılamaya 29 Kasım 2013’te 
başlandı.

13 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukla-
rı”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
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Ankara/11 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Ankara’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 11 çocuğa ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya 11 
Aralık 2013’te başlandı.

11 çocuk hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlama-
sından açılan davanın Ankara 4. Çocuk Mahke-
mesi’ndeki duruşmasında sanıkların ifadesini alan 
mahkeme başkanı, 3 çocuğun beraat etmesine, 8 
çocuk hakkındaki hükmün açıklanmasının 5 yıl 
süreyle ertelenmesine karar verdi.

Ankara/A.S.

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için bir sos-
yal paylaşım sitesi aracılığıyla yazdığı destek mesa-
jıyla “polise hakaret ederek Türklüğü, Cumhuriyeti, 
devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” suçla-
masıyla hakkında soruşturma başlatılan A.S. için 
iddianame hazırlandığı 27 Aralık 2013’te öğrenildi.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesine 
aykırı hareket etmekle suçlanan A.S.’nin Ankara 
19. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önü-
müzdeki günlerde başlanacak.

Antalya/170 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Antalya’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 170 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği 2 Aralık 2013’te öğre-
nildi.

170 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuru-
na direndikleri” suçlamalarından açılan davaya il-
gili asliye ceza mahkemesinde 21 Mart 2014’e kadar 
devam etmek üzere 17 Mart 2014’te başlanacak.

Antalya/5 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Antalya’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 3’ü tutuklu 5 kişiye ilişkin 
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 22 Aralık 
2013’te öğrenildi.

Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikle-
ri” suçlamalarından açılan davanın Adana 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların 
ifadesini alan mahkeme başkanı, tutuklu sanıklar 
Murat Akıncı ve Mahmut Yiğit’in tutukluluk hal-
lerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 7 
Mart 2014’e erteledi. 

Ankara/35 Kişi

Ankara’daki Gezi Parkı eyleminde polis memu-
ru Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem 
Sarısülük’ün 16 Haziran 2013’teki cenaze törenine 
polisin saldırmasının ardından 108 kişi hakkında 
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 1 Ağus-
tos 2013’te öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Kürşat 
Kayral’ın hazırladığı iddianamede 35 kişi hakkın-
da “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 3 yıla kadar 
hapis cezası istendiği bildirildi. İddianameyi kabul 
eden Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 35 
kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde baş-
lanacak.

Ankara/Mutlu Kendir, İbrahim Aydın

Ankara’da 13 Haziran ve 14 Haziran 2013’te düzen-
lenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle Mutlu Kendir ve İbrahim 
Aydın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlama-
sıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 kişinin yargılanma-
sına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ankara/137 Kişi-6 İddianame

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Ankara’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılan 137 kişiye ilişkin 6 ayrı iddianamenin 
hazırlandığı 17 Eylül 2013’te öğrenildi.

137 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına 
zarar veridkleri” ve “görevli polis memuruna diren-
dikleri” suçlamalarından açılan davalara Ankara 
19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 126 kişi, üç davada 
birer kişi; Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 
kişi; Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi; 
Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi olmak 
üzere önümüzdeki günlerde başlanacak. 
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büyüğüne hakaret ettikleri” ve “görevli memura 
mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis ceza-
sının talep edildiği iddianameyi kabul eden Gazi-
antep 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 
13 Kasım 2013’te başlandı.

16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet 
büyüğüne hakaret ettikleri” ve “görevli memura 
mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis ce-
zasının talep edildiği davanın Gaziantep 19. As-
liye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında 
sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme başkanı duruşmayı 19 Şubat 2014’e 
erteledi.

Gaziantep/7 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Gaziantep’te düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılan tutuksuz 7 kişi hakkında açılan davaya 
27 Aralık 2013’te başlandı.

7 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” ve “görevli memura 
mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis ceza-
sının talep edildiği davanın Adana 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların 
kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahke-
me başkanı duruşmayı erteledi. 

Hatay/27 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla Hatay’da düzenlenen protesto gösterileri-
ne katıldıkları gerekçesiyle haklarında 33’er yıla ka-
dar hapis cezası talep edilen 14’ü tutuklu 27 kişinin 
yargılanmasına 19 Kasım 2013’te başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti,  tutuklu sanıkların tamamının tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

İstanbul/Cenk Levi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bili-
nen ilk davanın 30 Mayıs 2013’te gözaltına alınan 
Greenpeace üyesi Cenk Levi’ye açıldığı 13 Temmuz 
2013’te öğrenildi. Cenk Levi’nin “2911 sayılı Top-

Tutuklular Ayşe Deniz Karacagil, Murat Sezgin, 
Mustafa Cihan Yılmaz ile tutuksuz şüpheliler Ali 
Karakuş ve Leyla Nuyan hakkında “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuru-
na direndikleri” suçlamalarından açılan ve 29 polis 
memurunun müşteki sıfatıyla yer aldığı davaya An-
talya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Şubat 2014’te 
başlanacak.

Bursa/55 Kişi

Bursa’da 2 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Par-
kı protestolarına destek eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 55 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden 
Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 55 kişinin 
yargılanmasına 22 Ekim 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve 
ifadelerini alan mahkeme başkanı, sanık sayısının 
fazla olması nedeniyle duruşmayı 23 Ekim 2013’e 
erteledi.

Çanakkale/B.T.İ.

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla Çanakkale’de 3 Haziran 2013’te düzen-
lenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 
hakkında hapis cezası talep edilen B.T.İ.’nin (13) 
yargılanmasına cezai ehliyeti olmamasına rağmen 
27 Kasım 2013’te başlandığı 10 Aralık 2013’te öğ-
renildi.

Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmaya B.T.İ.’nin katılmaması üzerine mahkeme 
başkanı sanığın bir sonraki duruşmaya zorla geti-
rilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2014’e 
erteledi.

Gaziantep/16 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Gaziantep’te düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılan tutuksuz 16 kişiye ilişkin iddianamenin 
hazırlandığı 10 Eylül 2013’te öğrenildi.

16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet 
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İstanbul/36 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
İstanbul’da 5 Ağustos 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 36 kişiye ilişkin iddianame 
hazırlandığı 27 Eylül 2013’te öğrenildi.

36 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuru-
na direndikleri” suçlamalarından açılan davaya id-
dianamenin kabul edilmesi halinde ilgili asliye ceza 
mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak.

İstanbul/23 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıl-
dıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatı-
lan 23 kişiye ilişkin iddianameyi değerlendiren İs-
tanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi 27 Eylül 2013’te 
iddianamenin savcılığa iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme başkanı iade gerekçesi olarak 23 kişi hak-
kında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndik-
leri” suçlamalarından hazırlanan iddianamede suç 
delili olarak gösterilen maske, baret, deniz gözlü-
ğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon ve sargı 
bezinin, yasada belirtilen silahlardan olmamasını 
gösterdi.

İddianameyi yeniden düzenleyen ve iddianamede 
şüphelilerin Gezi Parkı’nı işgal ettiğini, kamu ve 
özel mallara zarar verdiklerini, kolluk kuvvetlerine 
sopa, molotofkokteyli, ses bombası ve sapan ile 
saldırdıklarını belirten savcının, mahkeme başka-
nının iade gerekçesine de şüphelilerin yanlarında 
taşıdıkları deniz gözlükleriyle Taksim Meydanı’na 
yüzmeye gitmedikleri gerekçesiyle yanıt verdi.

Düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 
50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 12 Aralık 2013’te 
mahkeme başkanı duruşma yapmadan sanıkların 
beraat ettiğini açıkladı.

Mahkeme başkanı kararında “sanıkların, polis ta-
rafından iddia edildiği gibi direnme, darp ve cebir 
suçunu işlemediği, polise karşı eylemde bulunma-
dıkları yine polis tutanaklarından da anlaşılıyor. 
Sanıkların eylemlerinden de herhangi bir toplantı 

lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettiği” iddiasıyla yargılanacağı bildirildi.

İstanbul/M.Y.

İstanbul’da 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemleri-
ne katıldığı iddiasıyla M.Y. (16) hakkında iddiana-
me hazırlandığı 16 Temmuz 2013’te öğrenildi. İd-
dianamenin kabul edilmesi halinde M.Y.’nin “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna di-
rendiği” iddialarıyla 7 yıla kadar hapis cezası ve 50 
bin TL’ye kadar para cezası talebiyle yargılanacağı 
bildirildi. 

İstanbul/20 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin katıl-
dıkları gerekçesiyle 19 Haziran 2013’te gözaltına 
alınan 61 kişiden 20’sine dava açıldığı 19 Temmuz 
2013’te öğrenildi. 20 kişi “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlanacak.

İstanbul/20 Kişi

İstanbul’da 7 Temmuz 2013’te düzenlenen Gezi 
Parkı protestolarına destek eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 20 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettik-
leri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini 
yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine diren-
dikleri” suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi ka-
bul eden İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 20 
kişinin yargılanmasına 1 Kasım 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan 
ve ifadelerini alan mahkeme başkanı, duruşmayı 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 
erteledi. 

İstanbul/Ali İlker Erdoğan

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ge-
rekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Ali İlker 
Erdoğan hakkında hazırlanan iddianamenin ilgili 
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildiği 23 Ağustos 2013’te öğrenildi.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 6 aydan 3 yıla 
kadar hapis cezası talebiyle Ali İlker Erdoğan’ın 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
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İstanbul/255 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine ka-
tıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma baş-
latılan 7’si yabancı 255 kişiye ilişkin iddianamenin 
hazırlandığı 10 Aralık 2013’te öğrenildi.

255 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “ibadet-
haneyi kirletmek suretiyle zarar vedikleri”, “özel kı-
yafetleri usulsüz kullandıkları”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep 
edildiği iddianameyi kabul eden İstanbul 55. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 6 Mayıs 2014’te 
başlanacak.

İstanbul/39 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 16 
Haziran 2013’te İstanbul’da düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 23’ü Tokat’ın Zile İlçesi’nden 
gelmiş toplam 39 kişiye ilişkin iddianamenin hazır-
landığı 15 Aralık 2013’te öğrenildi.

39 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis 
cezasının talep edildiği iddianamenin İstanbul 48. 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi 
üzerine yargılamaya önümüzdeki günlerde başla-
nacak.

İstanbul/10 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 16 Haziran 2013’te 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 10 
kişiye ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edil-
mesinin yargılamaya 17 Aralık 2013’te başlandı.

10 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa direndikleri” suçlamalarından açılan davanın 
İstanbul 11.  Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
masında sanıkların ifadesini alan mahkeme başka-
nı davaya konu olan görüntülerin olduğu CD’nin, 
dosyaya zımbalandığı için izlenememesi üzerine 
duruşmayı 26 Mart 2014’e erteledi. 

veya gösteri yürüyüşü içinde olmadıkları anlaşılı-
yor. Suç unsuru oluşmadığından sanıkların beraa-
tına karar verilmiştir. Mahkememizin dava konusu 
olayında hem usulünce ihtar hem de sanıkların da-
ğıtılması söz konusu olmadığı gibi sanıklar tarafın-
dan gerçekleştirilen yasadışı herhangi bir toplantı 
ve gösteri yürüyüşü de yoktur. Sanıklar üzerinde 
yakalanan maddelerin 2911 Sayılı 23/b maddesin-
de yazılı kesici, delici, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, 
yakıcı maddeler olmadığı, malzemelerin güvenlik 
güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı 
yanlarında bulundurdukları sabit olduğundan ve 
bu eşyalar silah olmadığından beraatlarına karar 
verilmiştir” dedi.

İstanbul/5 Kişi

İstanbul’da düzenlenen Gezi Parkı protestolarına 
destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 5 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına 
zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için gö-
revli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarıyla 
hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 kişinin yargılanma-
sına 5 Kasım 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan 
ve ifadelerini alan mahkeme başkanı, tutuksuz 
yargılanan Ali Polat, Talip Söylemez, Ferdi Turhan, 
Alper Kırıcı ve Armağan Altun adlı 5 sanığın delil 
yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi.

İstanbul/39 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine ka-
tıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma baş-
latılan 39 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 4 
Aralık 2013’te öğrenildi.

39 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa mukavemet ettikleri” suçlamalarından 9 yıla 
kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamenin 
değerlendirilmesi amacıyla gönderildiği ilgili İs-
tanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günler-
de başlanacak. 
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İzmir/6 Kişi

İzmir’de 29 Ağustos 2013’te, “Gezi Parkı protestosu 
yapabilecekleri” gerekçesiyle Özgürlük ve Daya-
nışma Partisi (ÖDP) üyesi 6 kişi İzmir Fuarı’nın 
girişinde polis ekipleri tarafından darp edilerek 
gözaltına alınmıştı.

Altı kişiye ilişkin devam eden soruşturmayı ta-
mamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın altı kişi 
hakkında “görevli polis memuruna direndikleri” 
iddiasıyla dava açıldığı 24 Ekim 2013’te öğrenildi. 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis memurları-
nın şikâyetçi olduğu davada altı kişinin Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 265. maddesi uyarınca yargı-
lanmasına İzmir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 
Kasım 2013’te başlanacak.

İzmir/14 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto gösterile-
rine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarından dava açılan 7’si tutuklu 14 kişinin 
yargılanmasına 1 Kasım 2013’te başlandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ezilenlerin Sos-
yalist Partisi (ESP) İl Eş Başkanı Pınar Türk, ESP 
üyeleri Seyithan Korkmaz, Sercan Üstündaş, Süley-
man Göksel Yerdut, Mehmet Polat, Görkem Özer 
ve Gizem Türkmen’in tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine ve tutuksuz sanıklar hakkındaki 
adlî kontrol yasağının kaldırılmasına karar vererek 
duruşmayı erteledi.

İzmir/4 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto gösterile-
rine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarından dava açılan Emek ve Özgürlük 
Cephesi üyesi üçü tutuklu 4 kişinin yargılanmasına 
20 Kasım 2013’te başlandı.

İstanbul/36 Kişi

Gezi Parkı eylemleri devam ederken 11 Haziran 
2013’te İstanbul’da Sosyalist Demokrasi Partisi 
(SDP) il binasına düzenlenen baskının ardından 
gözaltına alınan 72 kişiden SDP Merkez Yürütme 
Kurulu üyesi Ulaş Bayraktar, “silahlı örgüte üye 
olmak”, parti meclisi üyesi Doğukan Öci ile üyeler 
Furkan Tombul ve Ceyhun Dönmez ise “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt 
adına suç işlemek” iddialarıyla 15 Haziran 2013’te 
tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından 4’ü tutuklu 36 kişi hak-
kında savcının soruşturmasını tamamlayarak id-
dianameyi hazırladığı 24 Aralık 2013’te öğrenildi. 
“Yasadışı Devrimci Karargâh Örgütü üyesi veya 
yöneticisi olmak”la suçlanan 36 kişiye ilişkin iddia-
name değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 22. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İzmir/15 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İzmir’de 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları ge-
rekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 14’ü 
tutuklu 15 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 
28 Ağustos 2013’te öğrenildi.

15 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasa-
dışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptıkları” suçlamalarından 17’şer yıla 
kadar hapis cezasının talep edildiği iddianameyi 
kabul eden İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 10 Eylül 2013’te başlandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti,  savcının delillerin toplanması 
işleminin sona ermediği gerekçesinden dolayı 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

3 Aralık 2013’teki duruşmada sanıkların kimlik 
tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklar Akgün Irgat, Cem Ekici, Emrah 
Akdağ, Cem Barış Çakıl, Sait Özdemir, Özgür 
Demirci, Çağlar Korkuz, Hakan Polat, Ali Hüseyin 
Ayırcı’nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı 10 Şubat 2014’e 
erteledi. 
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hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 20 Aralık 
2013’te öğrenildi.

29 kişi hakkında “sosyal medya aracılığıyla halkı 
isyana teşvik ettikleri” suçlamasından Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca açılan 
davaya İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat 
2014’te başlanacak. 

Kahramanmaraş/3 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde 27 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldık-
ları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 
Ebu Hamza Çelik, Ali Orak ve İrfan Gül’e ilişkin 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin yargı-
lamaya 27 Aralık 2013’te başlandı.

3 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçla-
masından açılan davanın Elbistan 1.  Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların ifade-
sini alan mahkeme başkanı duruşmayı 21 Şubat 
2014’e erteledi.

Kayseri/161 Kişi

Kayseri’de Gezi Parkı protestolarına destek ver-
mek amacıyla düzenlenen eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle 161 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri”, “kamu görevlisine 
hakaret ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için 
görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamala-
rıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Kayseri 8. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 161 kişinin yargılan-
masına 12 Aralık 2013’te başlandı.

Duruşmaya katılan 130 kişinin kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme başkanı kalan 
31 sanığın kimlik tespitinin tamamlanabilmesi 
amacıyla duruşmayı 29 Nisan 2014’e erteledi.

Kırklareli/3108-16 İddianame

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Kırklareli’nde 2 Haziran 2013’te düzenlenen pro-
testo gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle hak-
larında soruşturma başlatılan 3108 kişiye ilişkin 
hazırlanan 16 farklı iddianamenin kabul edildiği 3 
Aralık 2013’te öğrenildi.

3108 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Görüş Akıcı, Ya-
sin Singer ve Orhan Yıldız’ın tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat 
2014’e erteledi.

İzmir/7 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto gösterile-
rine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarından dava açılan tutuklu 7 kişinin yar-
gılanmasına 26 Kasım 2013’te başlandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Burcu Koç-
lu ve Hüseyin Gülbitti’nin tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 
Şubat 2014’e erteledi. 

İzmir/8 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto gösterile-
rine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptır-
mamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarından dava açılan tutuklu 8 kişinin yar-
gılanmasına 3 Aralık 2013’te başlandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kubilay İyit, Er-
han İnal, Orhan Öztürker, Vedat Yeler, Elif Kaya, 
Ozan Adıyaman, İbrahim Kaya ve İzzet Uysal’ın tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

İzmir/29 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için sosyal 
paylaşım siteleri aracılığıyla destek mesajı yazdık-
ları ve eylemler sırasında meydana gelen gelişme-
leri haber verdikleri gerekçesiyle İzmir’de gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakılan 29 kişiye ilişkin 
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Mersin/52 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma başlatılan 54 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesinin ardından 52 kişi 
hakkında hazırlanan iddianamenin de kabul edil-
diği 22 Ekim 2013’te öğrenildi.

52 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa direndikleri” suçlamalarından açılan davaya 
ilgili Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 26 
Kasım 2013’te başlandı.

52 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa direndikleri” suçlamalarından açılan davanın 
Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
sında sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı 
duruşmayı 11 Şubat 2014’e erteledi.

Sakarya/24 Kişi

Sakarya’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin ka-
tıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 kişiye 
dava açıldığı 19 Temmuz 2013’te öğrenildi. 24 ki-
şinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılan-
masına 21 Kasım 2013’te başlandı.

Sakarya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti,  dosyadaki eksikliklerin gi-
derilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Sakarya/46 Kişi

İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek 
amacıyla 4 Haziran 2013’te Sakarya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle hak-
larında dava açılan tutuksuz 46 kişinin yargılanma-
sına 18 Aralık 2013’te devam edildi.

Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan ve eylemlere katılmayı “Anayasal hak” olarak 
değerlendiren mahkeme başkanı 46 kişi hakkında 
beraat kararı verdi.

malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memu-
runa direndikleri” suçlamalarından açılan davaya 
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Şubat 
2014’te başlanacak. 

Kocaeli/3 Kişi

Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gös-
terilerine polis ekiplerinin gece boyunca gaz bom-
baları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdığı 
esnada akrep tarzı bir polis aracının geçtiği sırada 
5 katlı bir binadan şüpheli şekilde düşerek kaldı-
rıldığı hastanede yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın 
(22) ölümünü protesto etmek amacıyla Kocaeli’de 
aynı gün Gezi Parkı forumlarının düzenlendiği 
Cumhuriyet Parkı’nda giden ve burada uyuyakalan 
Mesut Yılmaz (20), Emre Akpınar (20) ve Adem Sü-
zen (24) hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
dava açıldığı 18 Aralık 2013’te öğrenildi.

Savcılığın üç kişi hakkında hazırladığı iddianameyi 
kabul eden Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 11 Şubat 2014’te başlanacak.

Manisa/183 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 
Manisa’da düzenlenen protesto gösterilerine katıl-
dıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatı-
lan 183 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 23 
Ekim 2013’te öğrenildi.

183 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli 
polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamala-
rından hapis cezasının talep edildiği iddianameyi 
kabul eden Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 13 Ocak 2014’te başlanacak.

Mersin/54 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 
1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto gösterileri-
ne katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılan 54 kişiye ilişkin hazırlanan iddianamenin 
kabul edildiği 11 Ekim 2013’te öğrenildi.

54 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar veridkleri” ve “görevli polis memu-
runa direndikleri” suçlamalarından açılan davaya 
ilgili Mersin 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önü-
müzdeki günlerde başlanacak.
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muhalefet ettikleri”, “devlet büyüğüne hakaret et-
tikleri” ve “görevli memura mukavemet ettikleri” 
suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği da-
vanın Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini yapan 
ve ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 
erteledi. 

Uşak/3 Kişi

Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Uşak’ta 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Tür-
kiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi tutuksuz 3 çocuk 
hakkında açılan davaya 26 Kasım 2013’te başlandı.

H.K. (17), E.K. (17) ve M.B. (17) hakkında “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 

KÜRT MESELESİ ODAKLI OLAYLAR

Gözaltı İşkence Gören
Yaralanan Tutuklanan Müdahale Yasaklama

Engelleme Erteleme
Kürt Meselesi İlişkili Eylemler 309 111 38 71

•  Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 4 Ocak 
2013’te ev baskınları düzenleyen polis ekipleri, 
“24 Kasım 2012’de BDP heyetinin yaptığı ziya-
ret esnasında polis ekiplerinin müdahalesinin 
ardından çıkan olaylar” nedeniyle 12 kişiyi 
gözaltına aldı.

•  Mersin’de “izinsiz düzenlenen gösteriye katıldı-
ğı” gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. (16) adlı 
çocuk 4 Ocak 2013’te çıkarıldığı Mersin Çocuk 
Mahkemesi tarafından tutuklanarak Mersin E 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•  Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 4 Ocak 
2013’te polis ekiplerinin düzenlediği ev baskın-
ları sonucu gözaltına alınan 9 kişiden Şiyar İleri 
ve Serhat Acar “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “görevli polis memuruna muka-
vemet ettikleri” gerekçesiyle 8 Ocak 2013’te 
tutuklandı.

•  Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 15 Ocak 2013’te, 
28 Haziran 2012’de KESK üyesi 22 kişinin tutuk-
lanmasıyla sonuçlanan “KCK Soruşturması”nda 
henüz iddianamenin hazırlanmamasını pro-
testo etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen 
KESK üyelerine gaz bombalarıyla müdahale 
eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

•  Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde 
7 Ocak 2013’te çıkan çatışmada yaşamını yiti-
ren HPG militanı Agit Şengil için Şırnak’ın Si-
lopi İlçesi’nde düzenlenen taziye törenine polis 
ekiplerinin gaz bombaları ve coplarla müdahale 
etmesi sonucu Sabri Akkaya (63) ayağından 
yaralandı. 

•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 30 Ocak 2013’te 
düzenlenen bir gösteriye müdahale eden polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından bi-
rinin kapsülünün isabet etmesi sonucu ayağı 
kırılan M.A.’ya (16) yapılan ameliyat sonucu 
platin takıldığı 2 Şubat 2013’te öğrenildi.

•  Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 3 Şubat 
2013’te, Suriye’deki şiddet ortamında yaşamak 
zorunda kalan Kürtler’e destek vermek amacıy-
la Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından 
düzenlenen etkinliğe polis ekiplerinin biber 
gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 
2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.

•  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Şubat 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekip-
lerinin düzenlediği ev baskınları sonucu “çe-
şitli tarihlerde düzenlenen gösterilerde kolluk 
kuvvetlerine taş attıkları” gerekçesiyle 9 çocuk 
gözaltına alındı.

•  Halkların Demokratik Kongresi (HDK) heye-
tinin Karadeniz programı kapsamında gittiği 
Sinop ve Samsun’da uğradığı ırkçı saldırıları 
protesto etmek amacıyla İzmir’de bir binaya 
girerek pankart açan Sosyalist Yeniden Kuruluş 
üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

•  Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde 26 Şubat 2013’te 
ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” 
idddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

•  Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş 
uçaklarının 26 Şubat 2013’te Irak’ın kuzeyinde 
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yürümek isteyen gruba polis ekipleri, Valilik ka-
rarıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmanın 
yasaklandığı gerekçesiyle izin vermedi.

•  Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencile-
rinin 15 Mayıs 2013’te düzenledikleri Kürt Dil 
Bayramı kutlamasına polis ekiplerinin ve özel 
güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonu-
cu bir öğrenci yaralandı.

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi yakınlarındaki Habur 
Sınır Kapısı’ndan Federe Kürdistan Bölgesi’ne 
yolcu taşıyan taksi sürücülerinin, en az 4 yolcu 
bulunması zorunluluğu uygulamasının getiril-
mesi üzerine 10 Haziran 2013’te sınır kapısında 
yaptıkları eyleme polis ve jandarma ekipleri gaz 
bombalarıyla ve basınçlı suyla müdahale ederek 
taksicileri dağıttı.

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 16 Haziran 2013’te, 
protesto eylemi yapan gruba karşı gaz bombası 
kullanan polis, B.B. (7) adlı çocuğu sırtından 
kapsülle vurarak yaraladı.

•  Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol inşaatı-
nı protesto eden gruba askerlerin açtığı ateş 
sonucu vurularak yaşamını yitiren Medeni 
Yıldırım’ın öldürülmesini İstanbul’da 29 Hazi-
ran 2013’te Taksim Meydanı’nda protesto eden 
gruba boyalı mermilerle müdahale eden polis 
ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

•  Mersin’de 30 Haziran 2013’te düzenlenen pro-
testo gösterilerine basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alırken, çıkan 
olaylar sonucu 8 polis, 7 sivil ve 2 gazeteci yara-
landı.

•  Diyarbakır’da 30 Haziran 2013’te BDP’nin çağ-
rısıyla “Hükümet Adım At” sloganıyla yapılmak 
istenen yürüyüşe polis ekipleri gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale etti. BDP İl Binası 
önünde polisin il binasına ve gösteriye katılan-
lara müdahalesi sonucu en az 6 kişi yaralandı.

•  Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol inşaatı-
nı protesto eden gruba askerlerin açtığı ateş 
sonucu vurularak yaşamını yitiren Medeni 
Yıldırım’ın öldürülmesini Mersin’de 3 Temmuz 
2013’te protesto eden gruba müdahale eden 
polis ekipleri bir kişiyi yaraladı.

•  İstanbul’da 7 Temmuz 2013’te, demokratik hak-
lar ve yasal düzenlemeler konusunda hüküme-

bulunan Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan 
Kandil Dağı çevresine yönelik düzenlediği hava 
saldırısı sonucu 4 militanın ölümünü Van’da 28 
Şubat 2013’te protesto etmek amacıyla eylem 
yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 
kişiyi gözaltına aldı.

• Adana’da 30 Mart 2013’te, PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın doğumgünü dolayısıyla düzenlenen 
gösteriye gerçek mermilerle müdahale eden 
polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu M.A. (16) 
bacağından yaralandı.

•  İzmir’de 5 Nisan 2013’te, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nin Buca İlçesi’ndeki kampusunda 
aşırı sağcı grupların afiş asılmasına izin verme-
dikleri gerekçesiyle protesto yürüyüşü yapan 
öğrenci grubuna “Abdullah Öcalan’ın posterini 
açtıkları” iddiasıyla müdahale eden polis ekip-
leri 23 öğrenciyi gözaltına aldı.

•  Diyarbakır’da 8 Nisan 2013’te, Dicle 
Üniversitesi’nde karşıt görüşlü iki grup arasında 
çıkan kavgaya kampus alanında bulunan polis 
ekiplerinin müdahale etmemesi nedeniyle aşırı 
sağcı grubun saldırısı sonucu 6 öğrenci yarala-
nırken, saldırı sonrasında kampus içinde yoğun 
şekilde biber gazı kullanan polis ekipleri 2 Kürt 
öğrenciyi gözaltına aldı.

 Kavga 9 Nisan 2013’te de devam etti. Saldırıyı 
protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak 
isteyen Kürt öğrencilere müdahale eden polis 
ekiplerinin attığı bir soda şişesi nedeniyle Van 
Milletvekili Aysel Tuğluk başından yaralandı.

 10 Nisan 2013’te de devam eden çatışmada taş 
ve sopaların yanı sıra bıçak da kullanılması 
nedeniyle biri ağır 7 öğrencinin yaralandığı 
öğrenilirken Fen Fakültesi binasına giren polis 
ekipleri 60 öğrenciyi gözaltına aldı.

 Gözaltına alınanlardan 8’i “kamu malına zarar 
verdikleri”, “güvenlik güçlerine mukavemet 
ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamalarıyla 14 Nisan 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

•  İstanbul’da 4 Mayıs 2013’te, Dersim Dernekler 
Federasyonu tarafından düzenlenen “1938 Der-
sim Katliamı” adlı anma etkinliği kapsamında 
Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na 
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darma ekipleri gaz bombaları be basınçlı suyla 
saldırdı.

 Ceylanpınar’a gitmek için Viranşehir’den hare-
ket eden gruba da yapılan müdahale sonucu ise 
biri ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

•  Van’da 3 Ağustos 2013’te Abdullah Öcalan’ın 
sağlık koşullarına dikkat çekmek amacıyla 
yapılan protesto gösterisine gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri ara-
sın da Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir 
Kaya’nın da bulunduğu çok sayıda kişiyi darp 
etti.

•  Rojava’daki çatışmaları kınamak amacıyla 5 
Ağustos 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
İlçesi’nde yapılmak istenen protesto gösterisine 
ve gösteriye Mardin’den katılmak isteyenlere 
polis ve jandarma ekipleri gaz bombaları ve 
basınçlı suyla saldırdı. Müdahale sonunda 
Mardin’de bir kişi yaralanırken 12 kişi de gözal-
tına alındı.

•  Siirt Valiliği 14 Ağustos 2013’te, 5. Eruh Çırav 
Kültür ve Doğa Festivali’ni “milli güvenlik, 
kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç 
işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve 
özgürlüklerinin korunması, muhtemel provo-
kasyonların önlenmesi” gerekçesiyle 22 Ağustos 
2013’ten sonraki bir tarihte yapılması şartıyla 
erteledi.

•  BDP’nin 15 Ağustos 2013’te Diyarbakır’da 
“PKK’nin silahlı eylemlerine başlamasının yıl-
dönümü” nedeniyle düzenlediği eylemin önce-
sinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini 
açan 4 kişi gözaltına alındı.

•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 22 Ağustos 2013’te, 
1997 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yi-
tiren PKK militanı Burhan Zırığ (Karker Kici) 
için kurulan taziye çadırına gaz bombaları ile 
müdahale eden polis ekipleri Burhan Zırığ’ın 
kardeşi Bahattin Zırığ’ı gözaltına aldı. 

• Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te dü-
zenlenen bir protesto gösterisi sırasında Yurtse-
ver Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 
kişilerin durdurmak istediği sivil polis aracının 
çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gör-
düğü hastanede 26 Ağustos 2013’te yaşamını 

tin adım atmasını talep etmek ve Danimarka’dan 
Kürtçe yayın yapan televizyon kanallarının li-
sanslarının iptal edilmesini protesto etmek için 
Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na 
yürüyüş yapmak isteyen Barış ve Demokra-
si Partisi üyelerine polis ekiplerinin İstiklal 
Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe 
göstermesi nedeniyle eylem yürüyüş yapılma-
dan sonlandırıldı. 

•  Van’da 8 Temmuz 2013’te, demokratik haklar 
ve yasal düzenlemeler konusunda hükümetin 
adım atmasını talep etmek ve Danimarka’dan 
Kürtçe yayın yapan televizyon kanallarının 
lisanslarının iptal edilmesini protesto etmek 
için yürüyüş yapmak isteyen Barış ve Demok-
rasi Partisi üyelerine polis ekiplerinin saldırısı 
sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 14 Temmuz 2013’te, 14 Temmuz 
1982’de Diyarbakır Cezaevi’nde ölüm orucu 
eyleminde yaşamını yitirenleri anmak ama-
cıyla BDP İl Örgütü tarafından Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapılmak is-
tenen yürüyüşe polis ekipleri gaz bombalarıyla 
müdahale etti.

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 27 Temmuz 2013’te 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan yedi çocuktan R.A. (15), S.E. 
(17), Y.T. (16) ve H.B. (15) “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet et-
tikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” suçlamalarıyla 29 Temmuz 2013’te 
tutuklandı.

•  Şanlıurfa Valiliği, Suriye’nin Serekaniye (Re-
sulayn) Kasabası’nda devam eden saldırıları 
protesto etmek amacıyla 4 Ağustos 2013’te ya-
pılmak istenen eylemler nedeniyle 4-5-6 Ağus-
tos 2013’te Ceylanpınar İlçesi’nde tüm toplantı 
ve gösterileri yasakladığını 1 Ağustos 2013’te 
açıkladı.

•  Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demok-
ratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Rojava’daki 
çatışmaları kınamak amacıyla 4 Ağustos 
2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 
yapmayı planladığı “Barış Nöbeti” için ilçeye 
giden ve arasında Selahattin Demirtaş ile Aysel 
Tuğluk’un da bulunduğu gruplara polis ve jan-
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engellerin kaldırılması talebiyle Milli Eğitim 
Müdürlüğü önüne yapılmak istenen yürüyüş 
polis ekiplerince engellendi. 

•  Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den 
çıkarılmasının yıldönümünde Diyarbakır’da 
protesto yürüyüşü düzenlemek isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 7 kişiyi 
gözaltına aldı.

•  Mersin’de 1 Eylül 2013’te, Barış Günü dolayısıy-
la düzenlenen mitingde “PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın posterini açtıkları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle polis 
ekiplerinin 9 Ekim 2013’te düzenledikleri ope-
rasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı.

•  Muş E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
ağabeyi Murat Ertunç’u ziyaret etmek için 
Hakkâri’den 15 Ekim 2013’te Muş’a gelen Recep 
Ertunç, hakkında daha önce “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettiği” suçlamasından açılan bir davadan aldığı 
cezanın onanmasından dolayı tutuklama kararı 
olduğu gerekçesiyle cezaevinde gözaltına alındı 
ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

•  Mersin’de 9 Ekim 2013’te, Abdullah Öcalan’ın 
9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen protesto 
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 12 Ekim 
2013’te gözaltına alınan üçü çocuk 5 kişi, Şevket 
Sümer Mahallesi’nde bulunan polis karakoluna 
molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle 15 Ekim 
2013’te tutuklandı.

•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 11 Ekim 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları” gerekçesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı.

• Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde 27 Ekim 2013’te, 
Şırnak’ta on kişinin tutuklanmasını protesto 
eden gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yoldan 
geçen engelli bir çocuk vücuduna basınçlı su-
yun isabet etmesi sonucu yaralandı.

•  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo sınır 
hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örül-
mek istenen duvara karşı ölüm orucu eylemini 
sürdüren Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe 

yitiren Sinan Saltukalp (17) için Cizre’de düzen-
lenen protesto eylemine müdahale eden polis 
ekiplerinin attığı gaz bombalarından birinin 
fişeğinin isabet ettiği Mehmet Dadak (9) yara-
landı.

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca 
Bölgesi’nde yapımı devam eden bir karakol 
inşaatını protesto etmek amacıyla 30 Ağustos 
2013’te karakolun yapıldığı Rahmo Tepesi’ne 
yürüyen gruba askeri birliklerin gaz bombala-
rıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

•  İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 31 Ağustos 
2013’te, Halkların Demokratik Meclisi tara-
fından düzenlenen Rojava halkıyla dayanışma 
amaçlı oturma eylemine polis ekipleri gaz bom-
baları ve basınçlı suyla müdahale etti.

•  Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 4 Eylül 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle 
12 kişiyi gözaltına aldı.

•  Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 5 Eylül 2013’te, KURDÎ-
DER ve BDP İlçe Örgütü tarafından anadilde 
eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırıl-
ması talebiyle İdil Milli Eğitim Müdürlüğü önü-
ne yapılmak istenen yürüyüş polis ekiplerince 
engellendi.

•  Adana’da 1 Eylül 2013’te, Zagros Hüseyin’in (11) 
manava giderken yürüdüğü yolda eylem yapan 
bir gruba müdahale eden polis ekibi tarafından 
plastik mermiyle gözünden vurulduğu 6 Eylül 
2013’te öğrenildi.

•  Diyarbakır’da 10 Eylül 2013’te, BDP İl Örgütü 
tarafından anadilde eğitim hakkının önündeki 
engellerin kaldırılması talebiyle Bağlar Milli 
Eğitim Müdürlüğü önüne yapılmak istenen 
yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 

•  Şırnak’ta Bestler-Dereler bölgesinde çatışma-
larda ölen PKK militanları için yaptırılan me-
zarlığın 15 Eylül 2013’te yapılmak istenen açılışı 
için mezarlığa gitmek isteyen BDP üyesi gruba 
jandarma ekipleri izin vermedi.

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Eylül 
2013’te, KURDİ-DER Yüksekova Şubesi ta-
rafından anadilde eğitim hakkının önündeki 
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•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 
2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu ya-
şamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Vey-
sel İşbilir’in (34) öldürülmesini protesto etmek 
için 7 Aralık ve 8 Aralık 2013’te Diyarbakır’da 
yürüyüş yapmak isteyen gruba da polis ekiple-
rinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale 
etmesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı. Müdaha-
le nedeniyle 20 kişi yaralandı veya biber gazın-
dan etkilenerek fenalaştı.

 Aynı gerekçeyle 8 Aralık 2013’te Ağrı’da yürü-
yüş düzenleyen gruba gaz bombaları ve basınçlı 
suyla müdahale eden polis ekipleri 40 kişiyi gö-
zaltına aldı. Müdahale nedeniyle 5 kişi yaralan-
dı. Gözaltına alınanlardan 11’i “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 11 Aralık 2013’te 
tutuklandı.

 9 Aralık 2013’te ise Antalya’da Akdeniz 
Üniversitesi’nin kampusunda yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 10 
öğrenci gözaltına alındı.

 Yine 9 Aralık 2013’te Şemdinli İlçesi’nde yürü-
yüş yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin gaz 
bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi 
sonucu 3 çocuk gözaltına alındı.

 12 Aralık 2013’te Mersin’de yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 
6’sı çocuk 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan Vedat Şentürk, Turan Bozkurt ve 
Zeki Uçakyıldız “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 16 Aralık 2013’te tutuklandı.

 13 Aralık 2013’te Boğaziçi Üniversitesi’nde 
(İstanbul) yürüyüş yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müda-
hale ederek eylemi engelledi.

•  Diyarbakır’da 19 Aralık 2013’te, Dicle 
Üniversitesi’nin Merkez Yemekhanesi’nin üst 
katına polis noktası yapılmasını protesto eden 
Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği 
(DÜÖ-DER) üyesi gruba polis ekibinin coplarla 
müdahale etmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı, 
10 öğrenci de gözaltına alındı.

Gökkan’a destek vermek amacıyla ve duvar 
çalışmasını protesto etmek için Barış ve De-
mokrasi Partisi’nin (BDP) 7 Kasım 2013’te 
Nusaybin’de sınıra sıfır noktasında yapmak is-
tediği eylem Mardin Valiliği tarafından 6 Kasım 
2013’te yasaklandı.

 BDP’nin 7 Kasım 2013’te Nusaybin’de sınıra 
sıfır noktasında yapmak istediği eyleme polis 
ekipleri Mardin Valiliği’nin yürüyüşü 6 Kasım 
2013’te yasakladığını gerekçe göstererek gerçek 
mermili silah, basınçlı su ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti.

 Altı kişinin yaralandığı müdahaleye rağmen 
eylemin sürmesi üzerine duvar çalışmasının 
sonlandırıldığı açıklandı. Duyurunun ardından 
eylemler sona ererken Ayşe Gökkan da dokuz 
gün süren ölüm orucu eylemine son verdi.

• Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Dirbêsiyê sınır 
hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örül-
mek duvar çalışmasını protesto etmek için 14 
Kasım 2013’te sınırın karşı tarafından yapılmak 
istenen yürüyüşe polis ekiplerinin ateş açması 
sonucu Suêt Mehemed Êli Sadik adlı kişi yara-
landı.

•  Mersin’de 2013 yılının Ağustos ayında bir göste-
rinin içinden motosikletiyle geçtiği sırada polis 
ekibinin attığı gaz bombasının çenesine isabet 
etmesi sonucu ağır yaralanan M.K.’nin (17) te-
davisinin tamamlanmadan ve çenesindeki pla-
tin çıkarılmadan 12 Kasım 2013’te tutuklandığı 
öğrenildi.

•  Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde 27 Kasım 2013’te 
BDP’nin belediye başkan aday adaylarını tanı-
tacağı miting öncesinde miting yeri nedeniyle 
çıkan tartışma sonucu polis ekipleri mitinge 
katılanlara gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etti. Müdahale dolayısyla çıkan çatış-
mada iki polis memuru ile üç sivilin yaralandığı 
öğrenildi.

•  Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gös-
terisinde açılan ateş sonucu öldürülen Aydın 
Erdem’i anmak için 6 Aralık 2013’te İstanbul’da 
Galatasaray Lisesi’nin önünde basın açıklaması 
yaparak Taksim Meydanı’na yürümek isteyen 
gruba polis ekipleri basınçlı su ve gaz bombala-
rıyla müdahale etti.
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•  Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski 
Köyü’nde 28 Aralık 2011’de 34 insanın düzen-
lenen hava saldırısı sonucu ölümüne neden 
olan olayın yıldönümünde Mersin’de protesto 
gösterisi düzenleyen gruba polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu 7’si çocuk 8 kişi gözal-
tına alındı.

• Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Navberojan 
(Yeşiloba) Köyü’nde 30 Aralık 2013’te, köyün 
yakınındaki askerî karakolun baskısını protesto 
etmek amacıyla karakolun önünde 10 gündür 
yol kapatma eylemi yapan köylülere askerlerin 
gaz bombalarıyla saldırması sonucu biri ağır 10 
köylü yaralandı.

• Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo sınır 
hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örül-
mek istenen duvar çalışmasını protesto etmek 
için Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 22 
Aralık 2013’te Nusaybin’de sınıra sıfır noktasın-
da yapmak istediği eyleme polis ekipleri gerçek 
mermili silah, basınçlı su ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti. Saldırının ardından gözaltına 
alınan K.A. (17) ve İ.A. (16) çıkarıldıkları mah-
keme tarafından 25 Aralık 2013’te tutuklanarak 
Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

 Duvar çalışmasını protesto etmek için 22 Ara-
lık 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yapılmak 
istenen eyleme polis ekipleri gaz bombalarıyla 
müdahale etti. 

2. KÜRT MESELESİ ODAKLI DAVALAR

2. 2013 yılında Kürt meselesiyle ilişkili soruşturmalar kapsamında 81’i tutuklu 381 kişi yargılandı. 
Yargılamalar sonunda 72 kişi tahliye edildi. 381 kişinin yargılandığı toplam 25 davadan 10’u yıl 
içinde sonuçlandı. Bu davalarda 26 kişiye hapis veya para cezası verildi. Bu cezalar 26 kişi için top-
lam 317 yıl 3 ay 5 günü ve 3 kişi için 32 bin 300 TL’yi buldu.

Baran Nayır-Ali Deniz Kılıç

İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık 2009’da 
Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına dikkat çek-
mek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye 
katıldıkları gerekçesiyle yedi kişiyle beraber gö-
zaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 28 Haziran 
2012’deki duruşmada tahliye edilen Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Baran Nayır ve Ali 
Deniz Kılıç’ın yargılanmasına 8 Ocak 2013’te de-
vam edildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
yargılamada sanıkların esas hakkındaki son savun-
masını alan mahkeme heyeti, sanıklar Baran Nayır 
ve Ali Deniz Kılıç’ın “tehlikeli maddeleri izinsiz 
olarak bulundurup nakletme” suçunu işledikleri 
sabit olmadığı gerekçesiyle bu suçlamadan beraat 
etmelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, 2 sanığa 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işledikleri” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet et-
tikleri” suçlamalarıyla 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası 

verdi.

15 Kişi

Samsun’da 1 Mayıs 2012’de düzenlenen 1 Mayıs 
İşçi Bayramı kutlamasına katılan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi öğrencisi 15 kişi hakkında Kürtçe şar-
kı söyleyerek, Kürtçe slogan atarak “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya 14 
Ocak 2013’te Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlanacak.

48 Kişi

İstanbul’da 18 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
dava açılan 48 kişinin yargılanmasına 17 Ocak 
2013’te devam edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adı-
na suç işledikleri” iddiasıyla yargılanan 48 kişinin 
yargılandığı davanın duruşmasında tanık sıfatıyla 
dinlenen 17 polis memuru, davaya konu olan id-
dialarından vazgeçtiklerini sanıkları teşhis edeme-
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16 çocuk hakkında başlatılan soruşturma sonunda 
6’sı hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri”, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “görevli polis memuruna görevini 
yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla ha-
zırlanan iddianameyi kabul eden Nusaybin Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 6 çocuğun yargılanmasına 21 
Şubat 2013’te başlandı.

Duruşmaya katılan A.Ö. (14), S.Ç. (13) ve S.B.’nin 
(13) ifadesini alan mahkeme heyeti, diğer çocuk-
ların da ifadelerinin alınması amacıyla duruşmaya 
katılmalarına ve çocukların sosyal inceleme ra-
porunun istenmesine karar vererek duruşmayı 13 
Mayıs 2013’e erteledi.

Emine Akman

İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir 
grubun boş bir markete molotofkokteyli atması 
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın 
bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi 
öğrencisi Emine Akman darp edilerek gözaltına 
alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
lanmıştı.

“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan 
Emine Akman’ın 21 Şubat 2013’te İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Kürt-
çe savunma yapmak isteyen Emine Akman için bir 
soınraki duruşmada tercüman hazır edilmesine 
karar veren mahkeme heyeti, Emine Akman’ın 
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

30 Nisan 2013’te İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada Emine 
Akman’ın avukatını dinleyen mahkeme heyeti, 
Emine Akman’ın tutukluluk halinin devam et-
mesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs 2013’e 
erteledi.

101 Kişi

Pamukkale Üniversitesi’nde (Denizli) cezaevlerin-
de açlık grevlerine destek amacıyla 2 Kasım 2012’de 
düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri 
101 öğrenciyi gözaltına almış, öğrencilerin tamamı 
serbest bırakılmıştı. Karara savcılığın itiraz etmesi 
üzerine 6 öğrenci 17 Kasım 2012’de tutuklanmış, 19 
öğrenci hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

diklerini belirttiler. Mahkeme heyeti duruşmayı 31 
Ocak 2013’e erteledi.

11 Kişi

İstanbul’da 18 Mart 2012’de düzenlenen Newroz 
kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
dava açılan 6’sı tutuklu 11 kişinin yargılanmasına 
17 Aralık 2013’te başlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adı-
na suç işledikleri” iddiasıyla yargılanan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

Tekin Taşkın

Diyarbakır’da 2010 yılında ve 2011 yılında düzenle-
nen protesto gösterilerinde “kolluk kuvvetlerine taş 
attığı” iddiasıyla tutuklu yargılanan Tekin Taşkın’ın 
davasına 29 Ocak 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada Tekin Taşkın’ın Kürtçe savunma yapma 
talebini kabul eden ve Tekin Taşkın’ın ifadesini ter-
cüman aracılığıyla alan mahkeme heyeti, savcının 
esas hakkındaki mütalaasını sunması üzerine Tekin 
Taşkın’ın esas hakkındaki savunmasını hazırlaması 
amacıyla duruşmayı erteledi.

43 Kişi

18 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyonu aynı gün Mersin’de pro-
testo eden 43 kişi hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi 
üzerine “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşle-
ri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” iddialarıyla açı-
lan davaya 29 Ocak 2013’te başlandı.

Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
başkanı, ifade alma işleminin tamamlanması ama-
cıyla duruşmayı 5 Nisan 2013’e erteledi.

16 Çocuk

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 12 Ekim 2011’de, 
Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüştü-
rülmemesini protesto etmek amacıyla düzenlenen 
eyleme müdahale eden polis ekipleri 16 çocuğu 
gözaltına almıştı.
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hazırlamak için yaptıkları ek süre talebini kabul 
eden mahkeme heyeti, Sevda Çağdaş’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 18 Haziran 2013’e erteledi. 

16 Kişi

Hatay’da 15 Mart 2012’de, Mustafa Kemal Üniver-
sitesi öğrencilerinin Halepçe Katliamı’nın (16 Mart 
1988) yıldönümü dolayısıyla yaptıkları protesto 
eylemiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığı öğ-
renildi. Hatay Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı 
ve 16 öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” 
ve “kamu görevlisine hakaret etmek” iddialarından 
hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden Hatay 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 21 Ma-
yıs 2013’te başlanacak.

49 Kişi

Ankara’da 4 Ekim 2012’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) Suriye’ye sınır ötesi askerî 
operasyonu olanaklı hale getirecek olan “TSK’nin 
yabancı ülkelere gönderilmesi ve görevlendirilme-
siyle bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet 
tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 
bir yıl süreyle izin verilmesi” tezkeresini aynı gün 
Çanakkale’de protesto eden grupta yer alan 49 kişi 
hakkında açılan davaya 26 Mart 2013’te başlandı.

Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet etmek” ve “kamu görevlisine 
hakaret etmek” suçlamalarından yargılanan 49 
kişiden duruşmaya katılanların ifadesini alan mah-
keme başkanı, ifade alma işleminin tamamlanması 
amacıyla duruşmayı erteledi.

Şevin Batu-Özge Torun

Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gösteri-
sinde açılan ateş sonucu öldürülen Aydın Erdem’i 
anmak için Dicle Üniversitesi öğrencilerinin 6 
Aralık 2012’de düzenlemek istedikleri yürüyüş 
öncesinde polis ekiplerinin “yürüyüşü organize 
ettikleri” gerekçesiyle gözaltına aldığı Şevin Batu ve 
Özge Torun adlı öğrenciler “yasadışı örgüt üyesi ol-
dukları” iddiasıyla 10 Aralık 2012’de tutuklanmıştı.

İki öğrencinin yargılanmasına 1 Nisan 2013’te 
devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada dosyaya konan ek iddianameyi 

Olaya dair başlatılan soruşturma sonunda Denizli 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 25’i tutuklu 101 kişi 
hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla bir-
likte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri”, “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” ve “görevli kolluk kuvvetine görevini 
yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla 
40’ar yıla kadar hapis cezası isteyerek hazırladığı 
iddianameyi değerlendiren ve kabul eden İzmir 
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 28 Mart 
2013’te başlandı.

2 gün sanıkların ifadelerinin alınmasıyla süren 
duruşmaların sonunda 29 Mart 2013’te, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar veren mahekeme heyeti, Kürtçe savunma 
talebinde bulunan Şafak Günce’yi de tutuklayarak 
duruşmayı erteledi. Yargılamaya 24 Mayıs 2013’te 
devam edildi.

Sanıkların Kürtçe ifadelerinin alınmasının ardın-
dan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamı-
nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 12 Temmuz 2013’e erte-
ledi.

Sevda Çağdaş

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Sevda 
Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınlarının 
düzenlediği “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” 
eylemine katıldıktan sonra polis ekipleri tarafından 
Koşuyolu Parkı’nda gözaltına alınmış ve “18 Mart 
2012’de Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasın-
da polis ekiplerine taş atarak yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledi-
ği” iddiasıyla 27 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.

Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 19 Mart 2013’te 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruşmada Sevda Çağdaş hakkında 12 yıl 
hapis cezası talep eden savcının esas hakkındaki 
mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, Sevda 
Çağdaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 16 Nisan 2013’te 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruşmada Sevda Çağdaş’ın avukatlarının 
esas hakkındaki mütalaaya dair son savunmayı 
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daki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruş-
mayı erteledi.

14 Kişi

Bitlis’te 11 Kasım 2012’de açlık grevi eylemlerine 
dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu ise arala-
rında Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, 
BDP İl Örgütü Başkanı Şahin Çoban ve İHD Bitlis 
Şubesi Başkanı Hasan Ceylan’ın da bulunduğu çok 
sayıda kişi yaralanmış, gözaltına alınan 14 kişi de 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “polis memuruna 
görevini yaptırmamak için direndikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Nisan 2013’te 
görülen duruşmada tutuklu sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, bir polis memurun bilirkişi 
olarak bir sonraki duruşmaya çağrılmasına karar 
vererek duruşmayı erteledi.

9’u tutuklu 14 kişi hakkında açılan davanın 31 
Temmuz 2013’te Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasında tutuklu sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkların tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 14 Kasım 2013’e erteledi. 

15 Kişi

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 15 Şubat 2012’de Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönü-
münde düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları 
iddiasıyla yargılanan 15 kişinin 9 Mayıs 2013’te 
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “sanıkların 
polis ekiplerine taş atan grup arasında görüldük-
leri” gerekçesiyle sanıklara “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledik-
leri” iddiasıyla 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası 
verdi.

Mahkeme heyeti, 15 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan 
kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi.

okuyan mahkeme heyeti, savcının da talebi doğ-
rultusunda Şevin Batu ve Özge Torun’u “tutuklulu 
kaldıkları süreyi”, “delillerin toplanmış olmasını” 
ve “kaçma şüphelerinin olmamasını” göz önünde 
bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
ederek duruşmayı erteledi.

34 Kişi

Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 2012 yılın Aralık ayın-
da düzenlenen ev baskınları sonucu “açlık grevi 
eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 
gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alı-
nan BDP yöneticisi veya üyesi toplam 34 kişiden 
24’ü tutuklanmıştı.

34 kişi hakkında” yasadışı örgüt üyesi olmak”, “ya-
sadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işlemek”, “yasadışı örgüt propagandası 
yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamaların-
dan açılan davaya 11 Nisan 2013’te Bursa 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

İki gün süren ve 12 Nisan 2013’te de devam eden 
davanın duruşmasında sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan 21’inin tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine, tutuklu BDP yöneticileri 
Mahir Tan, Ahmet Aras ve Mehmet Kılınç’ın ise tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

Davaya 7 Haziran 2013’te Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın duruşmasında sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklar Mahir Tan, Ahmet Aras ve Meh-
met Kılınç’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ağustos 
2013’e erteledi. 

Davaya Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildiği 27 Ağustos 2013’te öğrenildi.

Davanın duruşmasında esas hakkındaki müta-
laasını sunan savcı, tamamı tutuksuz yargılanan 
sanıkların “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalafet ettikleri” suçlamalarından 8’er 
yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmelerini 
talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkın-
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M.B.’nin (18) karar duruşmasının görüldüğü 3 
Temmuz 2013’te öğrenildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “kamu 
malına zarar verdiği” ve “yasadışı örgüt propagan-
dası yaptığı” suçlamalarından M.B.’ye 66 yıl 8 ay 
ceza verirken M.B.’nin ailesi İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Hakkârti Şubesi’nden hukuki yardım tale-
binde bulundu.

Barış Önen-Yusuf Dost

Mardin’in Derik İlçesi’nde 2012 yılında yapılan 15 
Şubat protesto gösterilerine katılan Barış Önen ve 
Yusuf Dost’un karar duruşmasının görüldüğü 4 
Temmuz 2013’te öğrenildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olma-
makla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, 
“patlayıcı madde bulundurdukları”, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhale-
fet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarından iki sanığa 18’er yıl hapis 
cezası verdi.

Ali Narin

Diyarbakır’da 7 Şubat 2013’te yolda yürürken gö-
zaltına alınarak tutuklanan ve hakkında “patlayıcı 
madde bulundurduğu, yasadışı örgüt üyesi olduğu 
ve yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamala-
rından dava açılan Ali Narin’in (19) yargılanmasına 
11 Temmuz 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanığın Zazaca ifadesini alan mahkeme heye-
ti, dosyada tanık sıfatıyla yer alan iki polis memu-
runun ifadelerinin birbiriyle çelimesine rağmen Ali 
Narin’in tutukluluk halinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 19 Eylül 2013’e erteledi. 

Ömer Aslan

Şırnak’ta Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 12 
Mayıs 2011’de çıkan çatışmada PKK militanı 
12 kişinin ölmesini protesto etmek amacıyla 
Diyarbakır’da kepenk kapatma eylemi yapan Ömer 
Aslan hakkında açılan davanın sonuçlandığı 14 
Eylül 2013’te öğrenildi.

3 Çocuk

Siirt’te “polis otosuna bombalı saldırı düzenlemek” 
ve “taş atmak” iddialarıyla 18 Kasım 2012’den bu 
yana tutuklu yargılanan İ.A., O.Ö. ve C.B. adlı 
çocuklar 7 Haziran 2013’te Siirt 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada 4. Yargı Paketi 
kapsamında 3713 sayılı kanunda yapılan değişiklik 
ile suç unsurunun ortadan kalktığı gerekçesiyle 
tahliye edildi.

Mehmet Karaaslan

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube 
Başkanı Mehmet Karaaslan hakkında 4 Nisan 
2009’da PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum 
günü dolayısıyla Şanlıurfa’nın Ömerli Köyü’nde 
düzenlenen yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle açılan 
dava 7 Haziran 2013’te sonuçlandı. Diyarbakır 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Mehmet 
Karaaslan’ın son savunmasını alan mahkeme heye-
ti, “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettiği” iddialarıyla Mehmet Karaaslan’a 4 
yıl 2 ay hapis cezası ve 18 bin TL para cezası verdi.

Z.E.

Mersin’de düzenlenen protesto gösterilerine katıl-
dığı gerekçesiyle 13 Şubat 2010’da tutuklanan ve 
tutuklandığı dönemde yaşı 18’in altında olduğu 
için Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde yargılanan 
Z.E.’nin karar duruşması 20 Haziran 2013’te görül-
dü.

Duruşmada sanığın ve avukatının son savunmasını 
alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olma-
makla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek”, 
“tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak”, 
“genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak”, “görevli 
memura görevini yaptırmamak için direnmek” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlama-
larından 92 yıl 6 ay hapis cezası ve 8 bin 300 Lira 
para cezası verdikten sonra verdiği cezadan 36 yılın 
ertelenmesine, 27 yıllık cezanın geri bırakılmasına 
ve 29 yıl 6 ay hapis cezası ile 8 bin 300 TL para ce-
zasının uygulanmasına karar verdi.

M.B.

Hakkâri’den yarıyıl tatili için gittiği Mersin’de 9 
Şubat 2012’de düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 
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nın ardından yeniden yargılamaya 15 Ocak 2013’te 
devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cihan 
Kırmızıgül’e “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işlediği” ve “kamu malına 
zarar verdiği” suçlamalarından bu kez 6 yıl 4 ay 20 
gün hapis cezası verdi.

Şiyar Alkan

İzmir’de 2011 yılında annesiyle birlikte izlediği 
konser sonrasında çıkan olaylara katıldığı iddiasıy-
la hakkında dava açılan Şiyar Alkan’a İzmir 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
gizli tanık ifadelerine dayanılarak “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu”, “kamu malına zarar verdiği” ve “pat-
layıcı madde bulundurduğu” suçalamalarından 
42 yıl 6 ay hapis cezası verildiği 30 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava-
nın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Ömer 
Aslan’a “yasadışı örgüte yardım etmek”, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhale-
fet etmek” ve “görevli polis memuruna direnmek” 
suçlamalarından 15 yıl hapis ceza ve 6000 TL para 
cezası verdi.

Cihan Kırmızıgül

İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir 
grubun boş bir markete molotofkokteyli atması 
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın 
bir yerde, puşi taktığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, 
gizli tanık ifadesiyle 25 ay boyunca tutuklu bulu-
nan ve 23 Mart 2012’de görülen duruşmada tahliye 
edilen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan 
Kırmızıgül’ün 11 Mayıs 2012’de İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
Cihan Kırmızıgül’e verilen 7 yıl 1 aylık hapis cezası-
nın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulması-

3. DİĞER GELİŞMELER

1 MAYIS EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören Tutuklanan Yasaklanan
1 Mayıs Öncesi 20 2 - İstanbul
1 Mayıs 72 149 3 -
1 Mayıs Sonrası 13 2 - -
TOPLAM 105 153 3 1

•  İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 5 Nisan 2013’te 
“1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılım çağrısı yapan” 
afişleri asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 3 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

•  Antalya’da 8 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı önce-
sinde Karatay Anadolu Lisesi’nin önünde bildiri 
dağıtan Liseli Öğrenci Birliği üyesi 5 öğrenci 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•  Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 16 Nisan 2013’te, 
İşçi Bayramı öncesinde Seyhan Rotary Anadolu 
Lisesi’nin önünde bildiri dağıtan Devrimci Li-
seliler (Dev-Lis) üyesi 3 öğrenci polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•  İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı 
Semti’nde 17 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı ön-
cesinde afiş asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi Özenç Özyürek polis ekipleri tara-
fından gözaltına alındı. 

• Çukurova Üniversitesi’nde (Adana) 25 Nisan 
2013’te, İşçi Bayramı öncesinde bildiri dağıtan 
Sosyalist Gençlik Derneği üyeleri Ali Bakır ve 
Emre Aslan üniversitenin özel güvenlik görev-
lileri ve polis ekipleri tarafından darp edildi. 

•  İzmir’de 26 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı öncesin-
de afiş asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
İl Örgütü Eş Başkanı Pınar Türk ile ESP üyesi 
Seda Baykan polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. 
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•  Erzincan’da 28 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı ön-
cesinde afiş asan ESP üyesi 3 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•  Ankara’da 26 Nisan 2013’te, İşçi Bayramı ön-
cesinde afiş asan ESP üyesi 3 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•  İçişleri Bakanı Muammer Güler’in İstanbul’daki 
1 Mayıs kutlamaları öncesinde 18 Nisan 2013’te 
yaptığı açıklamada Taksim Meydanı’nda kut-
lama yapılmayacağını açıklamasının ardından 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da 29 Nisan 
2013’te Taksim Meydanı’nda miting yapılama-
yacağını açıkladı.

 Alınan yasak kararı nedeniyle 29 Nisan 
2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la 
görüşen KESK ve DİSK başkanlarına da Takim 
Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilme-
yeceği yanıtı verildi.

 İstanbul Valiliği de Taksim Meydanı’na gel-
mek isteyen gruplara müdahale edileceğini, 
bu kapsamda Anadolu Yakası’ndan Avrupa’da 
Yakası’na vapur seferlerinin, Kabataş’tan 
Taksim’e finiküler seferlerinin, metrobüs ve 
metro seferlerinin 1 Mayıs 2013 sabahından 
itibaren durdurulduğu açıkladı.

 Yasaklama kararının hukuki değil siyasi oldu-
ğunu savunan işçi ve memur sendikaları, siyasi 
partiler ve toplumsal muhalefet hareketleri 
Taksim Meydanı’nda toplanmak için Beşiktaş 
Meydanı’ndan ve Şişli’den yürüyüşe geçmek 
istediler.

 Gece boyunca yürüyüş yapılacak bölgelerde ve 
Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi 
alan ve başka illerden 2600 kadar takviye ekip 
getirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs 
2013 sabahı saat 7’den itibaren toplanan tüm 
gruplara 22 bin polis memuru ve 37 Toplumsal 
Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) aşırı/
ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombalarıyla, 
basınçlı sularla ve plastik mermilerle müdahale 
etti.

 Yaklaşık 8 saat boyunca tüm gruplara Beşiktaş’ta, 
Şişli’de müdahale eden, DİSK binasına, yaralı 
taşıyan ambulanslara, Şişli Etfal Hastanesi’ne 
gaz bombası atan polis ekiplerinin müdahale-

leri nedeniyle yüzlerce insan gaz bombasından 
etkilendi, onlarca insan yaralandı. Yaralılardan 
başına gaz bombası kapsülü isabet ederek 
beyin kanaması geçiren Serdal Gül’ün, Meral 
Dönmez’in, Fehmi Oran Meşe’nin ve Dilan 
Alp’in durumlarının ağır olması nedeniyle ame-
liyata alındıkları öğrenildi. Müdahaleler nede-
niyle çatışmaları izleyen basın yayın çalışanı 6 
kişinin de yaralandığı belirtildi.

 Beşiktaş’ta 7 saat boyunca yapılan müdahalenin 
sonunda DİSK’in Taksim Meydanı’na yürü-
mekten vazgeçtiklerini açıklamasının üzerine 
eylemci grupların bir araya gelerek Beşiktaş 
Meydanı’nda basın açıklamasına izin veren kol-
luk kuvvetleri basın açıklamasının bitmesinin 
ardından meydandan dağılan gruba gaz bom-
balarıyla ve basınçlı suyla yeniden müdahale 
etti.

 Müdahalelerin sona ermesinin ardından İstan-
bul Emniyet Müdürü ile birlikte basın açıkla-
ması yapan İstanbul Valisi Taksim Meydanı’na 
yürümek isteyen gruplara “fevkalade orantılı” 
müdahale edildiğini söyleyerek gün boyunca 
zaman zaman görüş mesafesini 10 metreye ka-
dar düşüren 2 bin kapsül gaz bombasının kulla-
nıldığını, 72 kişinin gözaltına alındığını, 3 sivil 
ile 22 polis memurunun ise yaralandığını ifade 
etti. DİSK ise tespit edebildikleri ölçüde yaralı 
sivil sayısının en az 124 olduğunu açıkladı.

•  İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerine müdahalede 
başına gaz bombası kapsülü isabet etmesi sonu-
cu ağır yaralanan Dilan Alp için Mersin’de pro-
testo etlemi yapan Sosyalist Demokrasi Partisi 
(SDP) üyelerine müdahale eden polis ekipleri 
13 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

•  Yaralılardan İbrahim Akal’ın bir gözünün kör 
olduğu diğer gözünün de görme yetisini kay-
betme riski taşıdığı 2 Mayıs 2013’te İbrahim 
Akal’ın ağabeyi tarafından açıklandı.

• İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen 
İşçi Bayramı eyleminde polis ekibinin attığı 
gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesi 
sonucu yaralanan Dilan Alp’e destek vermek 
amacıyla 4 Mayıs 2013’te Taksim Meydanı’nda 
eylem yapmak isteyen işten çıkarılmış Hey 
Tekstil Atölyesi işçilerine polis ekipleri coplarla 
ve basınçlı suyla müdahale etti.
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•  İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen 
İşçi Bayramı eylemlerinin sonrasında gözaltına 
alınan 3 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 6 Mayıs 2013’te tutuklandıkları 
ileri sürüldü.

 Polis ekiplerinin 100’e yakın işççiyi darp ederek 
dağıttığı müdahalede işçilere destek vermek is-
teyen bir kişi de basınçlı su nedeniyle gözünden 
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HRANT DİNK EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören/Yaralanan Yasaklanan
Hrant Dink 12 2 İstanbul

 
•  İstanbul’da 19 Ocak 2013’te Hrant Dink’i, öl-

dürülüşünün 6. yılında öldürüldüğü yer olan 
Şişli’deki Agos Gazetesi’nin önünde anmak için 
toplanan gruplara polis ekipleri törenin sonun-
da gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale 
etti.

•  Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde 20 Ocak 2013’te, 
Hrant Dink’i ölüm yıldönümünde anmak ve 
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik gözaltı 
operasyonlarını protesto etmek isteyen Bağım-
sız Devrimci Sınıf Platformu üyelerine polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 1’i çocuk 
12 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı.

8 MART EYLEMLERİ

Gözaltı Sivil Saldırı Sonucu Yaralanan Para Cezası
8 Mart 4 10 8750 TL (7 Kişi)

•  Batman’da 6 Mart 2013’te Dünya Kadınlar 
Günü (8 Mart) dolayısıyla düzenlenecek olan 
miting için bilboardalara asılan afişler nedeniy-
le Batman Emniyet Müdürlüğü, mitingin tertip 
komitesi üyesi 7 kişiye Kabahatler Kanunu uya-
rınca 1250’şer lira para cezası verdi.

•  İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 10 Mart 2013’te 
Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 
mitingin ardından dağılan Kürt kadın grupları, 
Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan fut-

bol maçını izlemeye gelen Bursaspor taraftarla-
rının bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin 
bir süre müdahale etmediğinin iddia edildiği 
saldırı sonucu biri bıçakla olmak üzere 10 kadın 
yaralandı.

•  Denizli’de 8 Mart 2013’te Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe müdahale 
eden polis ekipleri 4 kadını gözaltına aldı.

15 ŞUBAT EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören /Yaralanan Tutuklanan Yasaklanan
TOPLAM 54 8 - -

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde yapılmak istenen 
yürüyüşe polis ekiplerinin coplarla ve gaz bom-
balarıyla müdahale etmeleri sonucu Ramazan 
Ay başından aldığı cop darbesi sonucu, Belediye 
Başkanvekili Haşim Baday ile BDP İlçe Örgütü 
Başkanı Fettah Tekin darp edilmeleri sonucu 
yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı.

•  Van’da yapılmak istenen yürüyüşe polis ekip-
lerinin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışma 
sırasında atılan bir ses bombasının yakınına 
düşmesi nedeniyle gelişmeleri takip eden İpek-
yolu Gazetesi Muhabiri Lütfi Pala yaralandı, 10 
kişi de gözaltına alındı.
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•  Adana’da 17 Şubat 2013’te düzenlenen pro-
testo gösterisine müdahale eden polis ekiple-
rinin kullandığı plastik mermili bir silahtan 
çıkan merminin elmacık kemiğine isabet 
ettiği Birgül İpekten kaldırıldığı Adana Devlet 
Hastanesi’nden aldığı plastik mermi yaralan-
ması raporuyla birlikte 18 Şubat 2013’te İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi’ne başvu-
rarak hukuki yardım talebinde bulundu.

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 5 Mart 
2013’te ev baskınları düzenleyen Özel Harekât 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “15 Şubat gösteri-
lerinde polis ekiplerine taş attıkları” iddiasıyla 5 
kişiyi gözaltına aldı.

•  Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki protesto gösterileri-
ne müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı 
gaz bombalarından birinin kapsülünün çenesi-
ne isabet ettiği bir kadın ile bir çocuk yaralandı, 
müdahale sonrasında 15 kişi de gözaltına alındı.

•  Batman’da çıkan çatışma sırasında elinde ses 
bombası patladığı iddia edilen İ.E. (17) yaralan-
dı. Düzenlenen protesto gösterile polis ekiple-
rinin müdahale etmesi sonucu Mardin’in Nu-
saybin İlçesi’nde 3 kişi, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 
3 kişi, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 6 kişi, 
Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde ev baskını sonucu 2 
kişi gözaltına alındı.

EĞİTİM-SAĞLIK-ULAŞIM-BARINMA HAKKI

Gözaltı İşkence Gören/ 
Yaralanan Tutuklanan Kurum Binasına 

Saldırı
TOPLAM 35 24 - 1

•  İzmir’in Bornova İlçesi’nde 3 Ocak 2013’te Sup-
hi Koyuncuoğlu Lisesi önünde “parasız eğitim 
sınavsız gelecek” talebiyle bildiri dağıtan Dev-
rimci Gençlik üyelerine müdahale eden polis 
ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

•  Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) 3 Ocak 
2013’te, ulaşım zammını protesto etmek ama-
cıyla eylem yapmak isteyen öğrencilere gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 3 
öğrenciyi gözaltına aldı.

• Mersin’de 5 Mart 2013’te Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Sosyalist Demokrasi Partisi’nin 
(SDP) açtığı standa ve “4+4+4” olarak bilinen 
eğitim sistemine karşı DEV-LİS üyelerinin açtı-
ğı standa aşırı sağcı bir grubun bıçaklı ve sopalı 
saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Aynı grubun 
SDP İl Örgütü binasına yaptığı taşlı saldırı so-
nucu da binada maddi hasar meydana geldi.

•  Eskişehir’de 11 Mart 2013’te Osmangazi Üni-
versitesi yönetiminin yemekhanede çıkan ye-
meklere yaptığı zammı protesto etmek amacıyla 
üniversite kampusunda sandviç dağıtarak ey-
lem yapan grubu darp eden üniversitenin özel 
güvenlik görevlileri 5 öğrenciyi de kelepçeleye-
rek bir süre alıkoyduktan sonra polis ekiplerine 
teslim etti.

•  İzmir’de 20 Mart 2013’te, çocukların erken 
yaşlarda işçi olarak çalıştırılmasını protesto et-
mek amacıyla kendilerini önce Sosyal Güvenlik 
Kurumu İl Müdürülüğü’ne sonra ise Maliye 
Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı kapısına zin-
cirleyen Devrimci Lisesiler (DEV-LİS) üyesi üç 
çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

• 24 Mart 2013’te tüm Türkiye’de düzenlenen 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı protesto etmek 
amacıyla Mersin’de yürüyüş yapmak isteyen 
öğrencilere polis ekiplerinin plastik mermili 
silahlarla müdahale etmesi sonucu 3 öğrenci 
yaralandı.

• 24 Mart 2013’te tüm Türkiye’de düzenlenen 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı protesto etmek 
amacıyla Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştir-
me Merkezi’nin (ÖSYM) bahçesindeki demir 
parmaklıklara kendilerini zincirleyen 6 öğrenci 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•  Kocaeli’de 28 Mart 2013’te gerçekleşen gece-
kondu yıkımlarını protesto eden gruba, gü-
venlik güçlerinin gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

•  Ankara’da 16 Nisan 2013’te Yükseköğretim 
Kurulu’nun kaldırılması talebiyle TBMM önün-
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rini Sağlık Bakanlığı’nın önünde zincirleyen 
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 4 kişi 
polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı.

de protesto eylemi yapmak isteyen öğrenci gru-
buna müdahale eden polis ekipleri 11 öğrenciyi 
darp ederek gözaltına aldı.

•  Hükümetin sağlık politikalarını protesto etmek 
amacıyla Ankara’da 18 Nisan 2013’te kendile-

NEWROZ EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan

Kurum Binasına 
Saldırı Yasaklanan

Newroz 5 29 1 1

• Erzurum’da 16 Mart 2013’te başlayan ve 17 Mart 
2013’te devam eden Newroz kutlamasına aşırı 
sağcı grupların saldırması sonucu çıkan olayla-
ra müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı 
gaz bombalarının bir kahvehanenin camlarını 
kırması sonucu 3 kişi yaralandı. Müdahale son-
rasında Newroz Tertip Komitesi Başkanı Talip 
Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözal-
tına alındı. Kutlama yapmak isteyenlerin saldırı 
nedeniyle BDP İl Örgütü binasında toplanma-
ları üzerine aşırı sağcı grupların binaya taşlı 
saldırıda bulunmaları sonucu 8 kişi yaralandı.

• Kocaeli’de 17 Mart 2013’te yapılan Newroz 
kutlamasına da aşırı sağcı gruplar saldırması 
sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kutla-
manın ardından aşırı sağcı grubun Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) il binasına saldırdıkları 
öğrenildi.

•  Sakarya’da yapılan kutlamaya aşırı sağcı gruplar 
tarafından düzenlenen saldırı sonucu ise biri 
ağır 6 kişi, İstanbul’da ise 2’si ağır 6 kişi yaralan-
dı.

•  Ankara’da 20 Mart 2013’te Ankara 
Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’nda düzen-

lenen Newroz kutlamasına üniversitenin özel 
güvenlik birimleri ve polis ekipleri müdahale 
etti. Kutlamanın izinsiz olduğu gerekçesiyle 
yapılan müdahalede kullanılan ve Siyasal Bil-
giler Fakültesi’nin içine de atılan gaz bombaları 
sonucu çok sayıda öğrenci fenalaştı, 5 öğrenci 
de yaralandı.

•  Kayseri’de 24 Mart 2013’te, Halkların Demokra-
tik Kongresi’nin düzenlediği Newroz kutlama-
sının ardından dağılanlara aşırı sağcı grupların 
saldırması sonucu 2 kişi yaralandı.

•  İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek 
vermek amacıyla Hatay’da düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutukla-
nan ve 19 Kasım 2013’te Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmanın ardından 
tahliye edilen Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) 
üyesi Ozan Uğur Taş, cezaevi çıkışında jandar-
ma ekipleri tarafından “2012 yılında İskende-
run İlçesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasına 
katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Tutuk-
lanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ozan 
Uğur Taş serbest bırakıldı.

SAVAŞ KARŞITI EYLEMLER VE ÇEVRE EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan Tutuklanan Yasaklanan

TOPLAM 119 19 - 3

• Adana’da 21 Ocak 2013’te, “Patriot” füze sa-
vunma sistemlerinin getirildiği NATO’ya ait 
İncirlik Hava Üssü’nün önünde protesto eylemi 

yapmak isteyen gruba coplarla ve biber gazıyla 
müdahale eden polis ekipleri 26 kişiyi gözaltına 
aldı.
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•  Temaslarda bulunmak üzere 7 Nisan 2013’te 
Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’ye 
gelişini protesto etmek amacıyla İstanbul’un 
Beşiktaş İlçesi’nde 7 Nisan 2013’te Dolmabah-
çe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nin önünde protesto eylemi yapan Gençlik 
Muhalefeti üyesi 9 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

•  Denizli’de 7 Mayıs 2013’te görülmeye başlanan 
bir cinsel istismar davasına dikkat çekmek ama-
cıyla İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde pankart 
asmak isteyen Özgür Genç Kadın üyeleri Polen 
Ünlü ve İrem Kırgı darp edilerek gözaltına alın-
dı.

•  Erzincan’da 4 Haziran 2013’te, İstanbul’da bo-
ğaza yapılacak 3. köprüye “Yavuz Sultan Selim” 
adının verilmesini protesto etmek amacıyla 
yürüyüş yapan çeşitli Alevi derneklerinin üye-
lerine polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla 
müdahale etti.

•  Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İs-
tanbul Meclisi’nin “Ortadoğu’da emperyalist 
müdahale hayır, Hükümet çözüm için adım 
at” sloganıyla 14 Eylül 2013’te Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Tramvay Durağı’na yap-
mak istediği yürüyüşe izin vermeyen ve gruba 
gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri bir 
kişiyi de gözaltına aldı.

•  İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Kadıköy 
İskelesi’nin özelleştirileceği iddiasını 20 Eylül 
2013’te protesto etmek amacıyla iskelenin 
önünde eylem yapan gruba müdahale eden 
polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’da 28 Eylül 2013’te, Umut Vakfı’nın 
bireysel silahlanma sonucu ölenleri anmak için 
Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na 
yapmak istedikleri yürüyüş polis ekiplerince 
engellendi. 

•  Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 8 Ekim 2013’te, 
Ahmetler Kanyonu’nda kurulmak istenen HES’i 
protesto eden köylülere Seçenek Enerji adlı 
şirketin taşeron firması Tatoğulları Şirketi’nin 
özel güvenlik elemanlarının saldırması sonucu 
3 köylünün darp edilerek yaralandığı öğrenildi.

•  Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 22 Ocak 2013’te, 
“Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye 
getirilmesini protesto etmek amacıyla AKP ilçe 
binası önünde eylem yapmak isteyen gruba 
coplarla ve biber gazıyla müdahale eden polis 
ekipleri Halkevleri üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı. 

•  Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 22 Ocak 2013’te, 
“Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye 
getirilmesini protesto etmek amacıyla bildiri 
dağıtan Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi 
üyesi 42 kişi, kentte dolaşan NATO askeri 2 
kişinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle 
gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 14 Şubat 2013’te, “Patriot” füze sa-
vunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini ve 
Fransa’nın Mali’ye askerî müdahalesini İstiklal 
Caddesi’ndeki Fransız Kültür Merkezi önün-
de protesto eden Sosyalist Demokrasi Partisi 
(SDP) üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale 
eden polis ekipleri SDP Merkez Yürütme Ku-
rulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu’nu ve SDP üyesi 
Ufuk Taşarer’i darp ederek gözaltına aldı.

•  Temaslarda bulunmak üzere 1 Mart 2013’te 
Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’ye ge-
lişini protesto etmek amacıyla 2 Mart 2013’te 
kendilerini İzmir’in Buca İlçesi’nde bulunan 
NATO üssünün girişine zincirleyen Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•  Mersin’in Mut İlçesi’nde kurulmak istenen Hid-
roelektrik Santral için 21 Mart 2013’te yapılan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi toplantısını 
protesto etmek amacıyla eylem yapan Nükleer 
Karşıtı Platform üyelerine polis ekiplerinin mü-
dahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 6 kişi de 
gözaltına alındı.

•  İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam 
Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) 
da bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak 
alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu 
arada Emek Sineması’nın yıkılacak olmasını 7 
Nisan 2013’te İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam 
Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
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istenen HES’i protesto eden köylülere Seçenek 
Enerji adlı şirketin taşeron firması Tatoğulları 
Şirketi’nin özel güvenlik elemanlarının ve jan-
darma ekiplerinin saldırması sonucu 2 köylü-
nün darp edilerek yaralandığı öğrenildi. 

•  İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 22 Aralık 
2013’te, “Kent Mitingi” adıyla düzenlenen gös-
teriye polis ekipleri gaz bombaları, basınçlı su 
ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale 
nedeniyle gözüne plastik mermi isabet eden bir 
kişi yaralanırken, kullanılan gaz bombalarından 
etkilenen Elif Çarmık (64) kalp krizi geçirmesi 
sonucu hastaneye kaldırıldı. Müdahale sonunda 
en az 10 kişinin yaralandığı veya gaz bombasın-
dan etkilenerek fenalaştığı öğrenildi.

•  Muğla’daki termik santral ve kömür sahalarının 
özelleştirilme kapsamına alınmasını protes-
to etmek amacıyla 8 Ekim 2013’te Yatağan 
İlçesi’nden Ankara’ya yürümek isteyen enerji ve 
maden işçilerine polis ekipleri Aydın’da müda-
hale ederek işçilerin yürüyüşünü engelledi.

• Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde yapılmak iste-
nen kentsel dönüşüm çalışmalarını protesto 
etmek amacıyla 27 Ekim 2013’te Kocaeli’ye ge-
lerek AKP İl Örgütü’nün temayül yoklamasının 
gerçekleştirildiği restoranın önünde eylem yap-
mak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 
6 kişiyi gözaltına aldı.

• Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 19 Kasım 
2013’te, Ahmetler Kanyonu’nda kurulmak 

İŞÇİ, MEMUR, SENDİKA EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan Müdahale Yasaklanan

TOPLAM 112 132 23 2

•  İstanbul’da 8 Ocak 2013’te Sosyalist Demok-
rasi Partisi (SDP) üyelerinin, 7 Ocak 2013’te 
Zonguldak’ta 8 maden işçisinin ölümüne neden 
olan iş kazasını protesto etmek amacıyla Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün İstan-
bul’daki binasını işgal ederek yaptığı eyleme 
müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi darp 
ederek gözaltına aldı.

•  Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bulunan Avrupa 
Serbest Bölgesi’nde faaliyet yürüten Daiyang-
SK Metal Fabrikası’nın yöneticilerinin, fabrika-
da devam eden greve karşı Güney Kore’den işçi 
getirtmeleri nedeniyle 14 Kasım 2012’den bu 
yana eylem yapan işçilerle Güney Koreli işçiler 
arasında 15 Ocak 2013’te çıkan arbedeye polis 
ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale 
etmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

 İşçilerin 17 Ocak 2013’teki eylemine de polis 
ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale 
etmesi sonucu 86 işçi yaralandı. 

•  İstanbul’da 18 Ocak 2013’te, ücret alacakları 
için eylem yapan Teknopark işçilerinin İstanbul 
Ticaret Odası’nın önünde yaptığı eyleme polis 
ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla mü-
dahale etmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

•  Sendikal haklarının korunması amacıyla 23 
Ocak 2013’te Ankara’da Çalışma Bakanlığı 
önüne çadır kuran Devrimci Sağlık İşçileri 
Sendikası (Dev-Sağlık İş) üyesi taşeron işçilerin 
eylemine müdahale eden polis ekipleri Dev-
Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun 
da arasında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

•  Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri 
(Nakliyat-İş) Sendikası’na üye oldukları için 
işten atılan Yurtiçi Kargo işçilerinin İstanbul’da 
19 Şubat 2013’te firmanın %25’i hissesinin 
Fransa Posta İşletmeleri’ne ait olması nedeniyle 
Fransız Başkonsolosluğu’nun çatısına çıkarak 
yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 
18 kişiyi gözaltına aldı.

•  Adıyaman’da sendikaya üye oldukları için işten 
çıkartılan Güçlü İplik Fabrikası işçilerinin 22 
Şubat 2013’te Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
il binası önünde yaptıkları oturma eylemine gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 
işçiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’da 11 Mayıs 2013’te, Hava-İş 
Sendikası’nın 15 Mayıs 2013’te Türk Hava 
Yolları’nda başlatacağı grev öncesinde sendika 
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protesto etmek için Ankara’ya başlatığı yürüyüş 
kapsamında 19 Ağustos 2013’te Hatay’da de-
vam eden yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu KESK yöneticileri Ahmet Acar 
ve Sakine Esen Yılmaz yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı. 

•  KESK’in toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto 
etmek için 20 Ağustos 2013’te Ankara’da Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı 
basın açıklamasının ardından Güvenpark’a yap-
mak istediği yürüyüşe polis ekiplerinin biber 
gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 
iki kişi yaralandı.

•  KESK’in polis şiddetini ve toplu iş sözleşmesi 
kararlarını protesto etmek için Ankara’ya baş-
latığı yürüyüş kapsamında 16 Ağustos 2013’te 
İstanbul’da Edirne’den gelen yürüyüş ekibini 
karşılamak için Taksim Meydanı’nda toplanan 
KESK üyelerine polis ekipleri müdahale etti.

•  Atamaları yapılmadığı için İstanbul’da 17 Eylül 
2013’te Taksim Meydanı’nda oturma eylemi 
yapan Özgür Karahan, Engin Yılmaz ve Murat 
Özbek adlı 3 öğretmen polis ekipleri tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı.

•  THY’de grevlerini sürdüren Hava-İş Sendikası 
üyeleriyle dayanışmak amacıyla İstanbul’da 
29 Eylül 2013’te, Atatürk Havalanı Dış Hatlar 
Terminali’nde yapılan eyleme polisin saldırması 
sonucu 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alın-
dı.

•  İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta 
sendikal haklarını almak için eylem yapan işçi-
lerin 3 Ekim 2013’te belediye önünde kurduk-
ları çadıra müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi 
gözaltına aldı.

•  İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta 
sendikal haklarını almak için eylem yapan işçi-
lerin 4 Ekim 2013’te belediye önünde kurduk-
ları çadıra müdahale eden polis ekipleri 5 işçiyi 
gözaltına aldı. 

•  Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek 
için Eğitim-Sen tarafından 23 Kasım 2013’te 
Ankara’da düzenlenen yürüyüş kapsamın-
da Tandoğan Meydanı’ndan Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın önüne yürümek isteyen gruba 

ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Ga-
latasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na 
yapmak istediği yürüyüşe polis ekipleri, Valilik 
kararıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapma-
nın yasaklandığı gerekçesiyle izin vermedi. 

•  İstanbul’da 12 Mayıs 2013’te, Emekli-Sen üye-
lerinin AİHM için hazırladıkları dilekçeleri 
göndermek için Taksim Tramvay Durağı’ndan 
Galatasaray Postanesi’ne yapmak istedikleri 
yürüyüşe polis ekipleri, Valilik kararıyla İstiklal 
Caddesi’nde yürüyüş yapmanın yasaklandığı 
gerekçesiyle izin vermedi. 

•  İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, TBMM Ge-
nel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla 
yetkilerinin sınırlandırılmasını Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş 
yaparak protesto etmek isteyen TMMOB üye-
lerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi 
ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale nede-
niyle olay yerini takip eden 2 gazeteci yaralandı. 
Müdahale sonunda çok sayıda kişi gözaltına 
alınırken, gözaltına alınanlardan Mimar Sinan 
Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden (39) 
gözaltına alınırken işkence gördüğünü açıkladı.

• İstanbul’da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 
iş bırakma eylemi yapan Elektrik, Gaz, Su ve 
Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi 
işçilerin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BE-
DAŞ) tarafından işten çıkarılmasını protesto et-
mek amacıyla 5 Ağustos 2013’te BEDAŞ Genel 
Merkezi önünde eylem yapan işçilere müdahale 
eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. 

•  Kazova Trikotaj’tan kıdem tazminatları veril-
meden işten çıkarılan ve bu nedenle eylem ya-
pan işçilerden 5’i, 8 Ağustos 2013’te İstanbul’un 
Üsküdar İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın evinin önünde basın açıklaması 
yapacakları gerekçesiyle belediye otobüsünden 
indirilerek gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 13 Ağustos 2013’te Taksim 
Meydanı’nda, ataması yapılmayan öğretmenlere 
dikkat çekmek amacıyla döviz açarak eylem ya-
pan Gökmen Baritan “turistleri rahatsız ettiği” 
gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına 
alınarak meydandan uazklaştırıldı.

•  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederas- 
yonu’nun (KESK) toplu iş sözleşmesi kararlarını 
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kınma Partisi (AKP) İl Başkanlığı’na yürüyüş 
yapmak istemesine polis ekiplerinin gaz bom-
baları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 
8 işçi yaralandı.

 Muğla’nın Milas İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te, 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Sant-
ralleri ve kömür ocaklarının Özelleştirme 
İdaresi’ne bağlanmasını protesto eden maden 
işçilerinin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
İlçe Başkanlığı’na yürüyüş yapmak istemesine 
polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu 14 işçi yaralandı. 

polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etti. Çok sayıda kişinin yoğun gaz 
bombası kullanımdan etkilendiği saldırının 
sonunda 7 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına 
alındı. Yaralılardan bir öğretmenin başına gaz 
bombası kapsülü isabet ettiği, bir öğretmenin 
bacağının kırıldığı, bir başka öğretmenin de 
geçici körlük yaşadığı öğrenildi.

•  Muğla’da 25 Kasım 2013’te, Yatağan, Yeniköy ve 
Kemerköy Termik Santralleri ve kömür ocak-
larının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanmasını 
protesto eden maden işçilerinin Adalet ve Kal-

HÜKÜMET, DEVLET YETKİLİLERİNİ VE HÜKÜMETİ PROTESTO EYLEMLERİ

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan Müdahale Kurum 

Baskını Para Cezası

TOPLAM 429 50 43 1 27440 Tl (80 Kişi)

•  18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun 
Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek 
için 105 koruma, 3600 polis memuru, 20 
zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale 
aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğren-
cilerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmalara 
katıldığı gerekçesiyle 3 Ocak 2013’te Pınar Ünlü 
adlı öğrenci Ankara’da gözaltına alındı.

•  ODTÜ’de meydana gelen olaylara ilişkin kına-
ma açıklaması yapan Tunceli Üniversitesi Rek-
törü Durmuş Boztuğ’u protesto etmek amacıyla 
4 Ocak 2013’te üniversite kampusunda eylem 
yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden 
polis ekipleri 20 öğrenciyi gözaltına aldı.

•  Gaziantep Üniversitesi’ni 19 Ocak 2013’te zi-
yaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
protesto etmek isteyen 14 öğrenci polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

• İstanbul’da 26 Ocak 2013’te kendisine verilen 
fahri doktora ünvanını almak üzere Marmara 
Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampusu’na ge-
len Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto 
etmek isteyen öğrencilere müdahale eden polis 
ekipleri 19 öğrenciyi gözaltına aldı.

•  Mersin’de 8 Şubat 2013’te esnaf ziyareti yapan 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto 

etmek isteyen Halkevleri ve Özgürlük ve Daya-
nışma Partisi üyelerinden oluşan 6 kişilik grup 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•  İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 
“2011 Vergilendirme Dönemi Ödül Töreni”ne 
katılmak için 2 Mart 2013’te İzmir’e gelen Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı protesto 
etmek isteyen 3 kişi darp edilerek ve kelepçele-
nerek gözaltına alındı. 

•  Bazı spor tesislerinde incelemelerde bulunmak 
üzere 1 Mart 2013’te Adana’ya gelen Gençlik ve 
Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen 
bir öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 

•  Hükümet politikalarını protesto etmek amacıy-
la 4 Mart 2013’te İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki 
Cağaloğlu Semti’nde bulunan Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’nü işgal eden Üniver-
siteli Kadın Kolektifi üyelerine müdahale eden 
polis ekipleri 23 kadını darp ederek gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan kadınların götürüldüğü 
Sirkeci Polis Karakolu’nda kadınların darp 
edildiği, yerde sürüklenerek kafalarının duvara 
vurulduğu telefonla çekilen görüntüler sonucu 
ortaya çıktı.

•  Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzen-
lenen “Raylı sistemler” konulu konferansa 
katılmak için 8 Mart 2013’te İstanbul’a gelen 
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Halkevleri üyesi 5 kadın salonda bulunanlar ve 
bakanlık görevlileri tarafından darp edilerek 
salon dışına çıkarıldı.

•  Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ne katılmak 
için 24 Ekim 2013’te Eskişehir’e gelen Adalet ve 
Kalkınma Psrtisi Genel Başkan Yardımcısı Hü-
seyin Çelik’i protesto etmek isteyen 15 kişi darp 
edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 

•  İzmir’de 30 Ekim 2013’te, “Cumhurbaşkanını ve 
Başbakanı protesto edebilecekleri” gerekçesiyle 
Türkiye Gençlik Birliği üyesi 35 kişi 5. İktisat 
Kongresi’nin düzenlendiği otele yakın bir yerde 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

•  Giresun’da 19 Kasım 2013’te, son dönemde 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci 
evlerine yönelik sarf ettiği açıklamalarını pro-
testo etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen 
Öğrenci Kolektifleri üyelerine gaz bombalarıyla 
müdahale eden polis ekipleri 13 öğrenciyi darp 
ederek gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle kalp 
ve astım hastası olan 2 kadın öğrenci rahatsızla-
narak hastaneye kaldırıldı.

•  Muğla Valiliği, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Muğla ve ilçelerine yapacağı ziyaret 
nedeniyle 29 Kasım-2 Aralık 2013 tarihlerinde 
il sınırlarında yapılması planlanan tüm toplantı 
ve gösterilerin, basın açıklamalarının yasaklan-
dığını açıkladı. Polis ekipleri ise bu süre boyun-
ca “eylem yapabilecekleri” iddiasıyla 32 kişiyi 
gözaltına alırken Muğla’daki dersane yönetici-
leri tarafından hazırlanan “Yassak hemşerim! 
Sınavlar var.... Kurslar yasak!” yazılı afişler de 
bulundukları yerlerden söküldü.

 1 Aralık 2013’te Türkiye Gençlik Birliği (TGB) 
Milas Şubesi’nin “bomba ihbarı yapıldığı” iddi-
asıyla polis ekipleri tarafından basıldığı öğrenil-
di.

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

• Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalış-
maları için 8 Aralık 2013’te Edirne’ye geldiği sı-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Yardımcısı Yahya Baş protesto etmek isteyen 
2 öğrenci özel güvenlik görevlileri tarafından 
darp edildi.

•  Hacettepe Üniversitesi’nde (Ankara) 18 Mart 
2013’te yapılan Üniversitelerarası Kurul toplan-
tısı öncesinde basın açıklaması yapmak isteyen 
öğrenci grubuna gaz bombaları ve coplarla 
müdahale eden polis ekipleri 14 öğrenciyi darp 
ederek gözaltına alırken, müdahale nedeniyle 
de 10 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.

•  Mersin’de 29 Mart 2013’te esnaf ziyareti yapan 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto et-
mek isteyen Halkevleri üyelerinden oluşan 10 
kişilik grup polis ekipleri tarafından darp edi-
lerek ve yüzlerine biber gazı sıkılarak gözaltına 
alındı. 

•  Ankara’da 10 Nisan 2013’te, Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’ün düzenlediği “Türkiye’nin 
Bilimsel Geleceği” temalı etkinliği Çankaya 
Köşkü’nün kapısında protesto etmek isteyen 
öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 
10 öğrenciyi gözaltına aldı.

•  “Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması” 
adlı toplantıya katılmak için 11 Mayıs 2013’te 
Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’yı protesto etmek isteyen ÖDP üyesi 7 kişi 
darp edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 

•  Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 
51 kişinin ölümüne neden olan çifte patlamayı 
protesto etmek için 13 Mayıs 2013’te, Ankara’da 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yeni hizmet 
binasının açılışına katılan Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan aleyhinde slogan atan Emek Genç-
liği üyesi 4 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

• Bazı açılış ve temel atma töreni için 23 Ağustos 
2013’te Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı 
protesto etmek isteyen gruba müdahale eden 
polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

•  “Enerji Hanım Projesi Eğitim Programı” 
adlı toplantıya katılmak için 9 Ekim 2013’te 
İstanbul’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Şahin’in Haliç Kongre Merkezi’ndeki 
konuşması esnasında protesto etmek isteyen 
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 İstanbul’daki gösteriye yapılan müdahale ne-
deniyle 9 basın-yayın çalışanı, Kocaeli’deki 
gösteriye aşırı sağcı bir grubun sopalı saldırısı 
sonucu ise 2 kişi yaralandı.

 Eskişehir’de ise 80 göstericiye  “Trafik Yasası’na 
muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 343’er TL para 
cezası kesildi.

 Beyoğlu’ndaki müdahaleler sırasında Firuzağa 
Mahallesi’nde bir evin camını kırarak içeri giren 
gaz bombası nedeniyle Cevdet Oğuz’ın bir aylık 
bebeğinin uzun süre nefessiz kaldığı öğrenildi.

 İstanbul’un Gazi Mahllesi’nde ise 7 yaşındaki 
bir çocuk başına gaz bombası fişeğinin isabet 
etmesi sonucu yaralandı.

 İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 29 Aralık 2013’te 
düzenlenen eyleme ise bir kişi döner bıçağıyla 
saldırdı.

•  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalış-
maları için 27 Aralık 2013’te gittiği Sakarya’da 
polis ekipleri “eylem yapabilecekleri” gerekçe-
siyle 7 kişiyi gözaltına aldı. 

• Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalış-
maları için 28 Aralık 2013’te gittiği Manisa’da 
polis ekipleri “eylem yapabilecekleri” gerekçe-
siyle 7 kişiyi gözaltına aldı. Akhisar İlçesi’nde 
ise miting alanında Recep Tayyip Erdoğan 
konuşurken evinnin balkonundan ayakkabı 
kutusu gösteren Nurhan Gül de polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.

rada bir inşaata afiş asan Türkiye Gençlik Birliği 
üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı.

•  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalış-
maları için 8 Aralık 2013’te Edirne’nin Keşan 
İlçesi’nde polis ekipleri “eylem yapabilecekleri” 
gerekçesiyle 15 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

•  Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle 
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 25 Aralık 2013’te 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. 
Hükümet’in istifası talebiyle Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin (AKP) ilçe binasına yürüyen gru-
ba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı 
suyla müdahale etmesi sonucu 46 kişi gözaltına 
alındı.

 26 Aralık 2013’te protesto gösterisi yapan gruba 
polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 

 27 Aralık 2013’te Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle 
protesto gösterileri düzenlendi. Tüm gösterilere 
ölçüsüz/orantısız/aşırı şekilde gaz bombaları, 
basınçlı su ve plastik mermili silahlarla müda-
hale eden polis ekipleri İstanbul’un Beyoğlu ve 
Kadıköy İlçesi’nde 70 kişiyi, Ankara’da 3 kişiyi, 
İzmir’de ise 19 kişiyi gözaltına aldı. Hatay, Ada-
na, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, 
Zonguldak, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, 
Karabük’teki protesto gösterilerine yapılan 
müdahalelerin ardından ise gözaltı işlemi yapıl-
madı.

ÇEŞİTLİ EYLEMLER

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan Müdahale Yasaklanan

TOPLAM 226 21 46 14

•  ÇHD’ye yönelik 9 avukatın 21 Ocak 2013’te tu-
tuklanmasıyla sonuçlanan operasyonu protesto 
etmek için ÇHD ve Özgürlükçü Hukukçular 
Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, tutuklu avu-
katların tutukluluk hallerine itiraz etmek için 18 
Şubat 2013’te geldikleri Çağlayan Adliyesi’nde 
oturma eylemi yaptı. Pankart açarak basın açık-
laması yapan avukatlara polis ekiplerinin cop-

larla ve biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 7 
avukat yaralandı, 5 avukat gözaltına alındı.

•  Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde 
kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından görülen “Ergene-
kon Davası”nın 18 Şubat 2013’te yapılan 276. 
duruşmasının öncesinde, duruşmada savcının 
esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağı bek-
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bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi 
sonucu yürüyüş engellenirken Nuri Cihanyandı 
adlı kişi de yaralandı.

•  Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf 
Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönümün-
de İstanbul’da 5 Mayıs 2013’te, Galatasaray 
Meydanı’nda anma yapmak isteyen Bağımsız 
Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) ve Türkiye 
Komünist Partisi (TKP) üyesi gruba gaz bom-
bası, cop ve basınçlı suyla müdahale eden polis 
ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

•  Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf 
Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönü-
münde İstanbul’da 6 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye yürüyerek anma 
yapmak isteyen gruplara gaz bombası, cop ve 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri en 
az 5 kişiyi yaraladı, 10 kişiyi de darp ederek 
gözaltına aldı. 

•  13 haftadır Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde 
basın açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyeleri-
ne yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto 
eden Halk Cephesi üyelerinin 8 Mayıs 2013’te 
aynı yerde yapmak istedikleri basın açıklama-
sına polis ekipleri “adliye önünde açıklama ve 
gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz 
bombası ve basınçlı suyla müdahale etti.

• İstanbul’da 10 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş 
yaparak Grup Yorum, Yürüyüş Dergisi, Halkın 
Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik bas-
kınları ve tutuklamaları protesto etmek isteyen 
gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin ey-
lemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi 
sonucu yürüyüş engellendi.

•  Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması 
yaparak Grup Yorum, Yürüyüş Dergisi, Hal-
kın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik 
baskınları ve tutuklamaları protesto eden Halk 
Cephesi üyelerinin 15 Mayıs 2013’te aynı yerde 
yapmak istedikleri basın açıklamasına polis 
ekipleri “adliye önünde açıklama ve gösteri yap-
manın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz bombası 
ve basınçlı suyla müdahale etti. 

lentisi nedeniyle Silivri’ye gelen ve duruşmayı 
izlemek isteyen gruplara cezaevi kampusu 
önünde bekleyen jandarma ekiplerinin izin 
vermemesi üzerine çıkan arbedenin ardından 
jandarma ekipleri basınçlı su ve gaz bombala-
rıyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombaların-
dan aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 
çok sayıda kişi etkilendi, basınçlı suyla yapılan 
müdahale nedeniyle bir kişinin gözünden, CHP 
Milletvekili Mahmut Tanal’ın ise bacağından 
yaralandığı öğrenilirken duruşmada savcının 
esas hakkındaki mütalaasını vermemesi üzeri-
ne mahkeme heyeti duruşmayı 11 Mart 2013’e 
erteledi. 

 “Ergenekon Davası”nın 8 Nisan 2013’te yapılan 
duruşmasının öncesinde, önceki duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklama-
sı nedeniyle Silivri’ye gelen ve duruşmayı izle-
mek isteyen gruplara cezaevi kampusu önünde 
bekleyen jandarma ekiplerinin izin vermemesi 
üzerine çıkan arbedenin ardından jandarma 
ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla mü-
dahale etti. Kullanılan gaz bombalarından çok 
sayıda kişinin etkilendiği öğrenilirken duruşma 
çıkan olaylar nedeniyle 11 Nisan 2013’e ertelen-
di. 

•  19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine 
bağlı polis ekiplerinin “DHKP/C Soruşturması” 
adı altında 28 ilde ev, işyeri, kurum baskınları 
düzenlemesini ve en az 141 kişinin gözaltına 
alınmasını aynı gün Hatay’da protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin coplarla ve gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu çıkan 
çatışmada 2’si polis memuru 3 kişi yaralandı.

•  Ankara’da 8 Mart 2013’te, “DHKP/C Soruştur-
ması” adı altında yapılan operasyonları protesto 
etmek amacıyla Abdi İpkeçi Parkı’nda çadır 
kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen gru-
ba müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi darp 
ederek gözaltına aldı.

•  İstanbul’da 3 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş 
yaparak Grup Yorum, Yürüyüş Dergisi, Halkın 
Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik bas-
kınları ve tutuklamaları protesto etmek isteyen 
gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin ey-
lemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
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kanser hastası Kemal Avcı’nın serbest bırakıl-
masını talep etmek isteyen Halk Cephesi üye-
lerinin basın açıklamasına polis ekipleri “adliye 
önünde açıklama ve gösteri yapmanın yasak-
landığı” gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı 
suyla müdahale etti.

•  İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 2 Ağustos 
2013’te yaptığı açıklamayla, 5 Ağustos 2013’te 
Silivri Cezaevi Kampusu’nda bulunan duruşma 
salonunda görülecek olan Ergenekon Davası’nın 
karar duruşması nedeniyle Silivri’ye gidişlerin 
ve cezaevi önünde yapılması düşünülen göste-
rilen yasaklandığını duyurdu.

•  İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 8 Ağustos 
2013’te, Galata Kulesi’ne çıkarak hasta mahpus 
Kemal Avcı’nın serbest bırakılması amacıyla 
pankart açan Halk Cephesi üyesi 6 kişi polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.

*  İstanbul’da 14 Ağustos 2013’te, Taksim 
Meydanı’nda bulunan anıta çıkarak hasta mah-
pus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması amacıy-
la pankart açan Halk Cephesi üyesi 2 kişi polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

•  Ankara’da 24 Ağustos 2013’te, AKP İl Başkanlı-
ğı önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest 
bırakılması amacıyla çadır kurmak isteyen Halk 
Cephesi üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanların serbest bırakılması amacıyla aynı yer-
de oturma eylemi yapan Halk Cephesi üyesi 2 
kişi daha yine polislerce darp edilerek gözaltına 
alındı.

• İstanbul’da 27 Ağustos 2013’te, Çağlayan Ad-
liyesi önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın 
serbest bırakılması amacıyla oturma eylemi 
yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 17 kişi polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alın-
dı.

•  Ankara’da 30 Ağustos 2013’te Zafer Bayramı 
nedeniyle Kızılay Meydanı’nda toplanarak 
Anıtkabir’e doğru meşaleli yürüyüş yapmak 
isteyen gruplara basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri yürüyüşün yapılmasına izin ver-
medi.

• Mersin’de 30 Ağustos 2013’te, 1 Eylül Barış Mi-
tingi için bildiri dağıtan 15 kişi “2911 sayılı Top-

•  Cezaevinde tutuklu bulunan kanser hastası Mete 
Diş’in tedavisinin devam edebilmesi için tahliye 
edilmesi talebiyle İstanbul’da 20 Mayıs 2013’te 
Mete Diş ile ilgili sağlık raporunu hazırlamamış 
olan Adli Tıp Kurumu önünde basın açıklaması 
yaptıktan sonra çadır kurmak isteyen TAYAD 
üyesi gruba basınçlı suyla müdahale eden polis 
ekipleri grubun çadır kurmasını engelleyerek 
grubu dağıttı.

•  İstanbul’da 24 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş 
yaparak Grup Yorum, Yürüyüş Dergisi, Halkın 
Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik bas-
kınları ve tutuklamaları protesto etmek isteyen 
gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin ey-
lemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi 
sonucu yürüyüş engellendi. 

•  Mete Diş’in tedavisinin devam edebilmesi için 
tahliye edilmesi talebiyle İstanbul’da 22 Mayıs 
2013’te Mete Diş ile ilgili sağlık raporunu hazır-
lamamış olan Adli Tıp Kurumu önünde basın 
açıklaması yaptıktan sonra çadır kurmak iste-
yen TAYAD üyesi gruba basınçlı suyla müda-
hale eden polis ekipleri grubun çadır kurmasını 
engelleyerek grubu dağıttı. 

•  İstanbul’da 26 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’nın ve İstiklal Caddesi’nin eylemlere 
yasaklanması kararını protesto etmek amacıyla 
bir işyerinde pankart açan Bağımsız Devrimci 
Sınıf Platformu üyesi 3 kişi polis ekipleri tara-
fından darp edilerek gözaltına alındı.

• Afyon’da 8 Haziran 2013’te, tutuklu KESK üye-
leri için basın açıklaması yapmak isteyen Halk 
Cephesi üyesi gruba müdahale eden polis ekip-
leri 8 kişiyi gözaltına aldı.

•  5 Temmuz 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) 
önünde basın açıklaması yaparak tutuklanan 
arkadaşlarının yargılandığı davayı protesto 
etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin basın 
açıklamasına polis ekiplerinin “adliye önünde 
açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı suyla mü-
dahale etmesi sonucu bir kadının burnu kırıldı.

• İstanbul’da 16 Temmuz 2013’te Çağlayan Adli-
yesi önünde basın açıklaması yaparak tutuklu 
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•  Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesini 6 Ekim 
2013’te protesto etmek isteyen grupa polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu göğsüne 
gaz bombası fişeği isabet eden Yürüyüş Dergisi 
muhabiri Cengiz Karakaş yaralandı.

•  İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı po-
lis ekiplerinin 7 Ekim 2013’te Maltepe İlçesi’nin 
Gülsuyu Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin 
Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar 
sonucu 31 kişinin gözaltına alınmasını Gülsuyu 
Mhallesi’nde protesto etmek isteyen gruba gaz 
bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla saldı-
ran polis ekipleri bir kişiyi de gözaltına aldı.

•  Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın 
açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyeleri 
hakkında açılan davayı 10 Ekim 2013’te basın 
açıklaması yaparak protesto etmek isteyen Halk 
Cephesi üyesi 6 kişi, “adliye önünde açıklama 
ve gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle 
darp edilerek gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 11 Ekim 2013’te Çağlayan 
Adliyesi’nin içindeki heykelin yanına oturan 
ve “devrimci tutsaklar onurumuzdur” şeklinde 
slogan atan gruba müdahale eden adliyenin 
özel güvenlik görevlileri 9 kişiyi darp ederek 
polise teslim etti.

•  Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması 
planlanan Grup Yorum konserinin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Muhsin Ertuğ-
rul Sahnesi’nin yönetimi tarafından “etkinlikte 
bölücü, yıkıcı faaliyetlerde bulunulacağı” iddi-
asıyla iptal etmesini 12 Ekim 2013’te Harbiye 
Açıkhava Tiyatrosu’nun önünde protesto etmek 
isteyen gruba polis ekipleri basınçlı suyla ve 
coplarla müdahale etti.

•  TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu 
bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edil-
meleri çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz 
açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da 28 
Ekim 2013’te İstiklal Caddesi’ndeki Yunanistan 
Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme 
müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına 
aldı.

 31 Ekim 2013’te İstiklal Caddesi’ndeki Yuna-
nistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği 

lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 1 Eylül 2013’te Barış Günü dolayısıy-
la yapılması planlanan eylemler öncesinde polis 
ekipleri Gezi Parkı’nı halkın kullanımına ka-
pattı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na 
doğru el ele tutuşarak insan zinciri yapmak iste-
yen gruplar polis ekipleri tarafından engellendi, 
gruptan 10 kişi gözaltına alındı.  Van’da düzenle-
nen mitingin ardından Hacıbekir Mahallesi’nde 
düzenlenen eyleme polis ekiplerinin müdahale 
etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı, 5 kişi de 
gözaltına alındı. 

•  İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri 
düzenledikleri iddiasıyla aranan DHKP/C 
üyesi olduğu iddia edilen Sultan Işıklı’nın 5 
Eylül 2013’teki duruşmasında destek vermek 
amacıyla Çağlayan Adliyesi’nin önünde basın 
açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale 
eden polis ekipleri Halk Cephesi üyesi 15 kişiyi 
gözaltına aldı.

• Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın 
açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş Der-
gisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine 
yönelik baskınları ve tutuklamaları 10 Eylül 
2013’te basın açıklaması yaparak protesto etmek 
isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi, “adliye önün-
de açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı.

•  Kentsel dönüşüm kapsamında Bolu 
Belediyesi’nin, Sakarya İdare Mahkemesi’nin 
yürütmeyi durdurma kararına rağmen 26 Eylül 
2013’te Bolu Halkevi’ni yıkmak istemesini iş 
makinalarının önünde durarak protesto eden 
gruba biber gazı ve copla müdahale eden polis 
ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu 
Mahallesi’nde 30 Eylül 2013’te Halk Cephesi 
üyelerine uyuşturucu satıcılarınca düzenlenen 
silahlı saldırılar sonucu yaşamını yitiren Hasan 
Ferit Gedik için 1 Ekim 2013’te Küçük Armutlu 
Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin 
ardından cenazeyi Gülsuyu Mahallesi’ne gö-
türmek isteyen grup polis ekipleri tarafından 
engellendi.
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Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme 
müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi darp ede-
rek gözaltına aldı. 

 12 Kasım 2013’te İstiklal Caddesi’ndeki Yuna-
nistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği 
eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi 
darp ederek gözaltına aldı.

• İstanbul’da 4 Aralık 2013’te, Çağlayan Ad-
liyesi önünde “Hayata Dönüş-Cezaevleri 
Operasyonu”nu protesto etmek amacıyla basın 
açıklaması yapmak isteyen TAYAD üyesi gruba 
müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi darp ede-
rek gözaltına aldı.

•  F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık 
grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin 
öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun 
yıldönümü nedeniyle İstanbul’da 19 Aralık 
2013’te Mücadele Birliği üyelerinin Taksim 
Meydanı’nda yapmak istediği protesto gösteri-
sine biber gazı ve plastik mermilerle saldıran 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı.

 20 Aralık 2013’te İstiklal Caddesi’nde bulunan 
bir mağazanın terasına çıkarak eylem yapmak 
isteyen 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. 

eyleme müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı. 

 2 Kasım ve 3 Kasım 2013’te İstiklal Caddesi’nde-
ki Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak 
istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 10 
kişiyi gözaltına aldı.

 4 Kasım 2013’te İstiklal Caddesi’ndeki Yuna-
nistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği 
eyleme müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi 
gözaltına aldı. 

• Cumhuriyetin ilanının 90. yıldönümü dolayı-
sıyla 29 Ekim 2013’te İstanbul’da Tünel’den Tak-
sim Meydanı’na yürüyüş yapmak isteyen gruba 
izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 
9 kişiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’nde 6 Kasım 2013’te, Doğan Yıldız 
adlı kişi uyuşturucu çeteleri tarafından öldü-
rülen Hasan Ferit Gedik’in cenaze törenine 
katıldığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.

• TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bu-
lunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık 
grevine dikkat çekmek için İstanbul’da 10 Ka-
sım 2013’te İstiklal Caddesi’ndeki Yunanistan 

ÇEŞİTLİ EYLEMLER-2

Gözaltı İşkence Gören/
Yaralanan Tutuklanan Yasaklanan

TOPLAM 232 14 8 6

• Kocaeli’de 24 Şubat 2013’te, Halkevi üyelerinin 
Halkevleri’nin 81. yıldönümü nedeniyle yap-
mak istediği yürüyüşe izin vermeyen ve müda-
hale eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

• Samsun’da 11 Nisan 2013’te, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları’nın açtığı standı 
protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müda-
hale eden polis ekipleri 42 kişiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’da 16 Nisan 2013’te, İstanbul 
Üniversitesi’nde kendilerine Müslüman Genç-
lik adını veren grubun Edebiyat Fakültesi’nde 
öğrencilere saldırmasının ardından fakülte 

binasına giren polis ekipleri saldırıya uğrayan 
öğrencilerden 57’sini darp ederek gözaltına aldı.

•  Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan İBDA-C li-
deri Salih Mirzabeyoğlu’nun doğum gününü 
kutlamak için 9 Mayıs 2013’te cezaevi önünde 
kutlamak isteyen gruba biber gazıyla müdahale 
eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

• Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 
52 kişinin ölümüne neden olan çifte patlamayı 
protesto etmek için Kocaeli’de 13 Mayıs 2013’te 
yürüyüş yapmak isteyen Emek ve Demokrasi 
Platformu üyelerine basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı.
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• Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 
52 kişinin ölümüne neden olan çifte patlamayı 
protesto etmek için Ankara’da 18 Mayıs 2013’te 
yürüyüş yapmak isteyen Halkevleri üyelerine 
polis ekiplerinin biber gazıyla ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, 10 
kişi de gözaltına alındı.

 Kırklareli’de 20 Mayıs 2013’te AKP İl Örgütü 
binası önünde eylem yapmak isteyen gruba 
polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi 
sonucu 11 kişi gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 23 Mayıs 2013’te Taksim Meydanı’na 
yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 15 
kadına polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin ey-
lemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi 
sonucu yürüyüş engellendi.

• İstanbul’da 25 Mayıs 2013’te, Taksim 
Meydanı’nın ve İstiklal Caddesi’nin eylemlere 
yasaklanması kararını protesto etmek için İstik-
lal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na yürüyüş 
yaparak protesto etmek isteyen gruba polis 
ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere ya-
saklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, 
cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 
yürüyüş engellendi.

•  İstanbul’da 12 Temmuz 2013’te, Kuşadası’nda 
öldürülen trans birey Dora Özer için Galatasa-
ray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapılmak 
istenen yürüyüş polis ekiplerince engellendi.

•  İstanbul’da 12 Eylül 2013’te, Galatasaray 
Meydanı’nda düzenlenen Barış için Gençlik 
Dayanışması eyleminin ardından İstiklal 
Caddesi’nde yazılama yapan 2 kadın gözaltına 
alındı.

•  Denizli’de 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekip-
leri 4 kişiyi gözaltına aldı.

• Ankara’da 26 Eylül 2013’te, kadınlara yönelik 
sarf ettiği cümleler nedeniyle ilahiyatçı Ömer 
Tuğrul İnançer’in TRT’deki programının ya-
yından kaldırılmasını istemek için TRT Genel 
Müdürlüğü önüne gelerek yetkililerle görüşmek 
isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 kadın gö-

 Adana’da 14 Mayıs 2013’te yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müda-
hale ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi.

 Ankara’da 15 Mayıs 2013’te Ankara 
Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’ndan Dışişleri 
Bakanlığı’na yürüyüş yapmak isteyen Ankara 
Üniversitesi öğrencilerine basınçlı suyla ve bi-
ber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 29 ki-
şiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin müdahalesi 
sonucu 2’si ağır 5 öğrenci yaralandı.

 Aynı protesto yürüyüşü için ODTÜ’den de 
yürüyüş yapmak isteyen öğrenci gruplarına da 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu da 2 
öğrenci başlarına isabet eden gaz bombası kap-
sülleriyle yaralandı.

 İstanbul’da 16 Mayıs 2013’te yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla mü-
dahale ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi. 
Müdahale sonunda 2 öğrenci yaralandı.

 Edirne’de 16 Mayıs 2013’te AKP İl Örgütü bi-
nası önünde eylem yapmak isteyen Özgürlük 
ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi gruba polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi so-
nucu 5 kişi gözaltına alındı.

 İzmir’de 16 Mayıs 2013’te Basmane Meydanı’nda 
eylem yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri 
üyesi gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 27 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

 Eskişehir’de 17 Mayıs 2013’te yürüyüş yapmak 
isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla ve 
basınçlı suyla müdahale ederek yürüyüşün ya-
pılmasını engelledi.

 Patlamaların gerçekleştiği yerde 18 Mayıs 
2013’te yürüyüş yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri biber gazıyla ve basınçlı suyla müdahale 
ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi.

• İstanbul’da 18 Mayıs 2013’te, Taksim Meydanı’na 
yürüyüş yaparak gözaltında gördüğü işkence 
sonucu 18 Mayıs 1973’te yaşamını yitiren İbra-
him Kaypakkaya’yı ölüm yıldönümünde anmak 
isteyen gruba polis ekipleri İstiklal Caddesi’nin 
eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek 
gaz bombası, cop, plastik mermi ve basınçlı 
suyla müdahale etti.
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TOMA’nın girmesini ve kendilerine yönelik 
saldırıları protesto eden gruba gaz bombalarıyla 
müdahale eden polis ekipleri 4 öğrenciyi gözal-
tına aldı.

•  İstanbul’da 14 Aralık 2013’te Taksim 
Meydanı’nda kıyafetlerini çıkararak “Van üşü-
yor” sloganını atan bir kişi polis ekipleri tarafın-
dan gözaltına alındı.

•  Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 14 Aralık 2013’te 
devriye görevi yapan polis ekibinin kimlik 
kontrolü yaptığı İ.G., “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 aya hapis 
cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan 
sonta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

•  İHD ve TİHV tarafından 17 Aralık 2013’te 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde İnsan Hakları 
Haftası’nın kapanış günü dolayısıyla Tünel 
Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapmak 
istedikleri yürüyüşe çevik kuvvet ve sivil polis 
ekipleri izin vermedi. 

•  19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü 
“Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle 
Kahramanmaraş’ta 21 Aralık 2013’te yapılmak 
istenen miting polis ekipleri tarafından “eksik 
evrak bulunduğu” gerekçesiyle engellendi. 
Nurhak İlçesi’nin girişinde otobüsleri durduran 
polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğre-
nildi.

•  İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde mu-
halif öğrencilere yönelik sivil saldırıları protesto 
etmek amacıyla 24 Aralık 2013’te Galatasary 
Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Demokra-
tik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) 
üyelerine gaz bombaları ve basınçlı suyla mü-
dahale eden polis ekipleri 4 öğrenciyi gözaltına 
aldı.

•  İstanbul’da 25 Aralık 2013’te tutuklu arkadaş-
larının durumuna dikkat çekmek amacıyla 
Taksim Meydanı’ndaki demir korkuluklara 
kendilerini zincirleyerek eylem yapan iki kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

rüşmenin gerçekleşmemesinin ardından çadır 
kurmak isteyince polis ekipleri tarafından gö-
zaltına alındı.

•  Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş 
yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için 6 
Kasım 2013’te çeşitli kentlerde eylemler düzen-
lendi.

 Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanarak eylem 
yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis 
ekipleri biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 6 
kişiyi gözaltına aldı.

 Ankara Üniveristesi Dil-Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi’nde dekan odasına girerek eylem ya-
pan öğrencilere de fakülte binası içine gaz bom-
bası atarak müdahale eden polis ekipleri 8 öğ-
renciyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından 
gözaltına alınan Dev-Genç üyesi 8 öğrenciden 
7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 9 Kasım 
2013’te tutuklandı.

 Antalya’da ise Akdeniz Üniversitesi kampusun-
da yapılmak istenen protesto gösterisine polis 
ekiplerinin ve üniversitenin özel güvenlik bi-
rimlerinin müdahale etmesi sonucu bir öğrenci 
yaralandı, 5 öğrenci de gözaltına alındı.

• İstanbul’da 8 Aralık 2013’te Galatasaray 
Meydanı’nda toplanarak taşıdıkları Türk bay-
raklarıyla Taksim Meydanı’na yürümek isteyen 
Büyük Birlik Partisi (BBP) üyesi gruba “Taksim 
Meydanı’nda eylem yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle müdahale eden polis ekipleri 9 
kişiyi gözaltına aldı.

•  İHD ve TİHV tarafından 10 Aralık 2013’te 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Gezi Parkı mer-
divenlerinde İnsan Hakları Haftası dolayısıyla 
yapmak istedikleri basın açıklamasına çevik 
kuvvet ve sivil polis ekipleri izin vermedi. En-
gelleme nedeniyle İHD ve TİHV gönüllüleri 
basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi önünde 
yaptı.

•  Ege Üniversitesi’nde (İzmir) 12 Aralık 2013’te 
“afiş asma” nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler 
arasında çıkan kavganın ardından üniver-
site bahçesine çevik kuvvet ekiplerinin ve 
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için direnme” suçlamalarıyla açılan davaya 24 Ocak 
2013’te başlandı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya katılan tutuksuz 14 sanığın ve şikâyetçi 3 
polis memurunun ifadesini alan mahkeme başkanı, 
duruşmaya katılmayan sanıkların ifadelerinin alın-
ması amacıyla duruşmayı erteledi.

Leyla Yalçınkaya

Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı 
İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik sant-
ralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan 
protesto gösterisinde “jandarma eri Abdullah 
Teke’ye hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında dava 
açılan Leyla Yalçınkaya’nın (18) yargılanmasına 24 
Ocak 2013’te devam edildi.

Tortum Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme başkanı, Leyla Yalçınkaya’nın beraat et-
mesine karar verdi.

21 Kişi

İstanbul’da 21 Mayıs 2011’de bir otelde düzenle-
nen Yükseköğrenim Kongresi’nin protesto etmek 
amacıyla eylem yapan öğrencilerden 21’i hakkında 
açılan davaya 24 Ocak 2013’te başlandı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sa-
yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na mu-
halefet ettikleri” ve “kamu maşına zarar verdikleri” 
suçlamasıyla yargılanan öğrencilerden duruşmaya 
katılan 12’sinin ifadesini alan mahkeme başkanı, 
ifade verme işleminin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 25 Nisan 2013’e erteledi.

2. Hopa Davası

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 31 Ma-
yıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto 
edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve 
müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini 
aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar 
nedeniyle başlatılan 4. soruşturma 29 Haziran 
2012’de tamamlanmıştı.

2013 yılında toplumsal muhalefet odaklarına dair soruşturmalar kapsamında tamamı tutuksuz 
1894 kişinin yargılandığı toplam 33 davadan 11’i yıl içinde sonuçlandı. Bu davalarda 35 kişiye 
hapis veya para cezası verildi. Bu cezalar 35 kişi için toplam 35 yıl 8 ay 11 günü ve 2 kişi için 8 bin 
TL’yi buldu. Ayrıca 5 davada 31 kişi de beraat etti.

Davalar

Hopa

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 
2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in 
Hopa İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana 
gelen olaylar nedeniyle açılan 4. davada dosyaları 
birleştirilen 60 kişinin yargılanmasına 14 Ocak 
2013’te devam edildi.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddi-
anamede, 60 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”; 
“görevli memura mukavemet ettikleri” ve “kamu 
malına zarar verdikleri” suçlamalarından mahkûm 
edilmeleri istenmişti.

Davanın Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duruşmasında 14 kişinin ifadesini alan mah-
keme başkanı, ifade alma işleminin tamamlanması 
amacıyla duruşmayı 15 Ocak 2013’e erteledi.

Davanın Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde görü-
len duruşmasında sanıkların ifadesini alma işle-
mini tamamlayan mahkeme başkanı, duruşmayı 
erteledi. 

60 kişinin yargılanmasına 23 Eylül 2013’te devam 
edildi. Davanın Hopa Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasında sanıkların ifadesini alma iş-
lemini tamamlayan mahkeme başkanı, duruşmayı 
21 Şubat 2014’e erteledi. 

Fenerbahçe Taraftarları

“Futbolda Şike Davası” kapsamında tutuklu yar-
gılanan ve daha sonra davanın sonuçlanmasının 
ardından tahliye edilen Fenerbahçe Spor Kulübü 
Başkanı Aziz Yıldırım’ın 30 Mart 2012’de görülen 
duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmemesini protesto etmek amacıyla 4 Mayıs 
2012’de İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde 
eylem yapan Fenerbahçe taraftarlarına gaz bom-
baları ve coplarla müdahale eden polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 20 kişi hakkında “basit yaralama” 
ve “görevli polis memuruna görevini yaptırmamak 
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4 Kişi

Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 
2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto eden-
lere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve müda-
hale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı 
gün Rize’nin Pazar İlçesi’nde protesto eden grupta 
yer alan 22 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalafet ettikleri” 
gerekçesiyle açılan davanın 5 Mart 2013’te Pazar 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına 
katılan 4 sanığın ifadesini alan mahkeme başkanı, 
sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamam-
lanması için duruşmayı 17 Mayıs 2013’e erteledi. 

5 Avukat

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) yönelik 9 
avukatın 21 Ocak 2013’te tutuklanamasıyla sonuç-
lanan operasyonu protesto etmek için ÇHD ve Öz-
gürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avu-
katlar, tutuklu avukatların tutukluluk hallerine iti-
raz etmek için 18 Şubat 2013’te geldikleri Çağlayan 
Adliyesi’nde oturma eylemi yapmış, pankart açarak 
basın açıklaması yapan avukatlara polis ekiplerinin 
coplarla ve biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 7 
avukat yaralanmış, 5 avukat da gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından bir polis memurunun şikayeti 
üzerine gözaltına alınan avukatlar Erman Öztürk, 
Arman Yılmaz, Muhittin Köylüoğlu, Özgür Esen ve 
Halil Kocabaş hakkında başlatılan soruşturmanın 
tamamlandığı 5 Mart 2013’te öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet ettikleri” ve “görevli kolluk kuvvetine görevini 
yaptırmamak için direndikleri” iddialarıyla 4 avu-
kat hakkında 9’ar yıla kadar, Muhittin Köylüoğlu 
hakkında ise aynı suçlamaların yanı sıra “kamu 
görevlisine hakaret ettiği” iddiasıyla toplam 17 yıla 
kadar hapis cezası talep ettiği iddianameyi kabul 
eden ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 
avukatın yargılanmasına 29 Mayıs 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme 
başkanı, tanıkların ve olay gününe ait tutanakta 
imzası olan polis memurlarının dinlenmesi için 
duruşmayı erteledi.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede 
Hopa’daki olayları protesto eden 3’ü avukat 50 ki-
şinin “görevli memuru kasten yaraladıkları”, “kamu 
malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için 
direndikleri” suçlamalarıyla 4 yıldan 22 yıl 3 aya 
kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edilmişti. 
İddianame, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 
48 kişinin yargılandığı davanın dosyası ile birleşti-
rilmesi talebiyle gönderilmişti.

48 kişi hakkında açılan davanın 19 Ekim 2012’deki 
duruşmasında mahkeme başkanı, dava dosyasının 
talep edildiği üzere 50 sanıklı diğer iddianameyle 
birleştirilmesine karar vermişti.

6’sı avukat 98 kişinin yargılanmasına ise 12 Şubat 
2013’te devam edildi. Duruşmada 6 avukatın Avu-
katlık Kanunu’na aykırı olarak Adalet Bakanı’ndan 
izin alınmaksızın yargılandığının ortaya çıkması 
üzerine mahkeme başkanı, avukatların dosyasını 
dava dosyasından ayırarak izin alınması için cum-
huriyet savcılığına iade etti. 

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının iddiana-
menin reddi talebine ilişkin red kararına itirazın 
sonuçlanmasının beklenilmesini de kararlaştırarak 
duruşmayı erteledi.

Altı avukatın dosyalarının ayrılmasının ardından 
92 kişinin yargılanmasına ise 19 Kasım 2013’te 
devam edildi. Duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin ta-
mamlanması amacıyla duruşmayı 25 Şubat 2014’e 
erteledi.

7 Kişi

Mersin’de 8 Mart 2012’de Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla yapmak istedikleri yürüyüşün polis 
ekipleri tarafından engellenmesinin ardından yü-
rüyüşü organize eden tertip komitesinde yer alan 
7 kadın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddia-
sıyla açılan davaya 22 Şubat 2013’te başlandı.

Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmaya gelen sanıkların Kürtçe ifadelerini alan 
mahkeme başkanı, sanıkların beraat etmesine ka-
rar verdi.
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müdahale eden polis ekipleri 13 öğrenciyi gözaltı-
na almıştı. Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda 4 çocuğa açılan davanın karar 
duruşmasının görüldüğü 28 Mart 2013’te öğrenildi.

Samsun Çocuk Mahkemesi’nde “görevli polis me-
muruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla yargılanan 
çocukların karar duruşmasında mahkeme başkanı, 
4 çocuğa 3’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi.

67 Sendikacı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören 
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgüt-
lenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın 
geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de 
yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapıl-
ması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de de 
İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği 
emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellen-
miş, İzmir’de toplanmak istenen gruplara polis 
ekipleri gün boyu cop, basınçlı su ve biber gazla-
rıyla müdahale etmişti. Müdahalenin ardından 
başlatılan soruşturma sonunda KESK üyesi 67 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava 
açıldığı 17 Nisan 2013’te öğrenildi. İddianamenin 
kabul edilmesi üzerine yargılamaya 23 Mayıs 
2013’te başlanacak.

4 Kişi

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda 
Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da bulundu-
ğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş 
merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını 7 Nisan 2013’te 
İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek 
protesto etmek isteyen gruba biber gazı ve basınçlı 
suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı Hazar Berk Büyüktunca, Özgür İpek, Meh-
met Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda “görevli polis memuruna 
mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle 
iddianame hazırlandığı 19 Nisan 2013’te öğrenildi. 
Davaya 12 Eylül 2013’te başlandı.

9 Kişi

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nde 4 Nisan 
2012’de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Ge-
nel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü 
nedeniyle yapılan anma programı sonrasında yü-
rüyüş yapan MHP İlçe Örgütü Başkanı Veysel Cen-
giz ve 8 yöneticisi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla açılan davanın Şebinkarahisar Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 14 Mart 2013’te görülen ka-
rar duruşmasında mahkeme başkanı, sanıklara 1’er 
yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

D.A.

Mersin’de 30 Ağustos 2012’de, ikinci öğretim 
harçlarının kaldırılması için yapılan protesto gös-
terisine katılarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 
hakkında dava açılan D.A.’nın (17) yargılandığı 
davanın karar duruşması 22 Mart 2013’te görüldü.

 Mersin 1. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada 
D.A.’nın son savunmalanı alan mahekem başkanı, 
D.A.’ya 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

52 Kişi

Madımak Katliamı’nın (2 Temmuz 1993) ardından 
olayın failleri hakkında açılan davanın zamanaşı-
mı süresinin dolması üzerine davanın görüldüğü 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 13 Mart 
2012’deki duruşmada zamanaşımı karar verme-
sinin öncesinde Ankara Adliyesi önünde eylem 
yapan grup arasında yer alan 52 kişi hakkında 
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 24 Mart 
2013’te öğrenildi.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalafet ettikleri”, “kamu malına za-
rar verdikleri” ve “görevli kolluk kuvvetine görevini 
yaptırmamak için direndikleri” suçlamalarıyla 52 
kişinin 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 
21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 
önümüzdeki günlerde başlanacak.

4 Çocuk

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (Samsun) 20 
Şubat 2012’de düzenlenen ÖSYM Sınav Merkezi 
Yöneticileri Bölge Toplantısı’na katılan ÖSYM 
Başkanı Ali Demir’i protesto eden öğrenci grubuna 
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3 Kişi

Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak gö-
türüldüğü cezaevinde gördüğü işkence sonucu, 10 
Ekim 2008’da Şişli (İstanbul) Etfal Hastanesi’nde 
yaşamını yitiren Engin Çeber’le birlikte işkence ve 
kötü muamele gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve 
Özgür Karakaya hakkında, “görevli polis memuru-
na mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla açılan davaya, 6 Haziran 2013’te Çağla-
yan 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Engin Çeber’in yargılamasının ölümünden kay-
naklı olarak düştüğü davada, sanıkların son sa-
vunmasını alan mahkeme başkanı, Cihan Gün’e 1 
yıl 9 ay 7 gün hapis cezası, Aysu Baykal ile Özgür 
Karakaya’ya ise 1’er yıl 2’şer ay 17’şer gün hapis ce-
zası ve 4 biner lira para cezası verdi.

9 Avukat

İstanbul’da 18 Ocak 2013’te Terörle Mücade-
le Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “DHKP/C 
Soruşturması” adı altında Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nin ve Halkın Hukuk Bürosu’nun da ara-
larında bulunduğu kurumlara yönelik düzenledik-
leri operasyonu protesto etmek amacıyla 20 Ocak 
2013’te Çağlayan Addliyesi’nde eylem yapan avu-
katlara dava açıldığı 18 Temmuz 2013’te öğrenildi.

“Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için 
direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlama-
sıyla 29 Kasım 2013’te ilgili İstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanacak avukatlar arasında 
söz konusu tarihte gözaltına alınan Efkan Bolaç’ın 
yanı sıra Sinan Zincir, Hüseyin Boğatekin, Tamer 
Doğan, Süleyman Gökten, Ali Şafak, Zeycan Balcı 
Şimşek, Engin Gökoğlu ve Sinan Varlık da bulunu-
yor.

16 Kişi

Zonguldak’ta 19 Aralık 2012’de Bülent Ecevit 
Üniversitesi’nde, yeni YÖK yasası ile ilgili düzen-
leyecekleri toplantı için kendilerine salon tahsis 
edilmediği gerekçesiyle eylem yapan öğrencilerden 
gözaltına alınan 16’sı hakkında açılan dava 9 Ağus-
tos 2013’te sonuçlandı.

Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında sanık öğrencilerin son savunmala-

İstanbul 31. Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerinin 
alan mahkeme başkanı duruşmayı 24 Ekim 2013’e 
erteledi.

24 Ekim 2013’te devam eden duruşmada sanık-
ların ifadesini alan mahkeme başkanı “protesto 
gösterilerinin anayasal hak olduğunu” ifade ederek 
sanıkların beraat etmesine karar verdi.

108 Kişi

Mersin Üniversitesi’nde 3 Mayıs 2012’de öğrencile-
re yönelik aşırı sağcı grupların saldırılarını protesto 
etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına 
katılan Mersin Üniversitesi öğrencisi 108 kişi hak-
kında “eğitimi ve öğretimi engelledikleri”, “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “kasten insan yaraladıkları” 
iddialarıyla açılan davaya 21 Mayıs 2013’te devam 
edildi.

Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı, du-
ruşmayı 4 Ekim 2013’e erteledi.

126 Kişi

Ankara’da 3 Mart 2011’de TBMM’de görüşülen 
torba yasa tasarısını protesto etmek için yapılan 
eyleme katılan 126 kişi hakkında başlatılan soruş-
turmanın sonuçlandığı 25 Mayıs 2013’te öğrenildi.

Soruşturma sonunda Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından hazırlanan iddianamede 126 kişi 
hakkından “kamu görevlisine görevini yaptırma-
mak için direndikleri”, “kamu malına zarar verdik-
leri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından 
hapis cezası talep edildi. İddianameyi kabul eden 
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 126 kişinin 
yargılanmasına 3 Eylül 2013’te başlandı.

Soruşturma sonunda Ankara Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından hazırlanan iddianamede 126 kişi 
hakkında “kamu görevlisine görevini yaptırmamak 
için direndikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” 
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından 
hapis cezası talep edilirken Ankara 19. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 5 Eylül 2013’e kadar süren 
duruşmalarda sanıkların ifadelerini alan mahkeme 
başkanı duruşmayı 6 Aralık 2013’e erteledi.
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üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
11 Şubat 2014’e erteledi.

45 Kişi

18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den 
uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 
3600 polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplum-
sal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler ta-
rafından protesto edilmiş, ODTÜ kampusundaki 
Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği TÜBİTAK’a doğru 
yürüyüşe geçince polis ekipleri yoğun bir şekilde 
gaz bombası ve basınçlı su kullanarak öğrencilere 
müdahale etmişti.

Müdahalenin ardından 45 öğrenci hakkında dava 
açıldığı 16 Eylül 2013’te öğrenildi. “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamasıyla haklarında 6’şar yıla kadar hapis ce-
zası talep edilen 45 kişinin yargılanmasına Ankara 
14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 18 Aralık 2013’te 
başlandı.

Leyla Yalçınkaya

Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı 
İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik sant-
ralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan 
protesto gösterisinde “görevli kolluk kuvvetine di-
rendiği ve hakâret ettiği” iddiasıyla hakkında dava 
açılan Leyla Yalçınkaya’nın (18) yargılanmasına 20 
Eylül 2013’te devam edildi.

Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
mahkeme başkanı, Leyla Yalçınkaya’nın beraat et-
mesine karar verdi. 

50 Kişi

Ege Üniversitesi’nde 6 Kasım 2012’de Yükseköğ-
retim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü 
(6 Kasım) protesto etmek için yürüyüş yapan 
öğrencilere polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı 
suyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 58 
öğrenciden 50’si hakkında hakkında açılan davaya 
1 Ekim 2013’te başlandı.

İzmir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini 

rını alan mahkeme başkanı, “kamu görevlisine gö-
revini yaptırmamak için direndikleri” suçlamasıyla 
16 öğrenciye 8’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi. 
Mahkeme başkanı hapis cezalarıyla ilgili hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

10 Kişi

Bingöl’de 22 Mart 2013’te, “Dünya Su Günü”nde 
suların 1 hafta kesik olmasını protesto etmek ama-
cıyla basın açıklaması yapıp belediyeye yürüyen 
ve aralarında KESK üyesi 5 kişinin de bulunduğu 
10 kişi hakkında dava açıldığı 26 Ağustos 2013’te 
öğrenildi.

“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 10 kişinin 
Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 
16 Eylül 2013’te başlanacak.

21 Kişi

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 
75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı 
düzenleyen Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi 
(DHKC) militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini 
almak için 14 Eylül 2012’de, Yenibona İlçesi’nde 
bulunan Adlî Tıp Kurumu önünde bekleyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek 
gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan ikisi aynı zamanda Yürüyüş 
Dergisi muhabiri olan toplam 8 kişi “yasadışı ör-
güt propagandası yaptıları” suçlamasıyla 18 Eylül 
2012’de tutuklanmış, aldığı darbeler nedeniyle sağ 
kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma Altın 
ile keman sanatçısı Ezgi Dilan Balcı’nın aralarında 
bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk etmeme yasa-
ğı” konulmuştu.

8’i tutuklu toplam 21 kişi hakkında başlatılan 
soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede 
“yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”, “gö-
revli polis memuruna direndikleri”, “görevli polis 
memurunu tehdit ettikleri”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçele-
riyle suçlanan 21 kişiyle ilgili yargılamaya 6 Eylül 
2013’te İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı.

Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmak 
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır-
lanan 5 sayfalık iddianamede ABD vatandaşı Sarah 
Elizabeth Perrich’in de aralarında bulunduğu 16 
kişi için “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna görevini yaptırmamak için direndikle-
ri” suçlamasıyla 7’şer yıla kadar hapis cezası talep 
edilirken yargılamaya Anadolu Adliyesi’ndeki ilgili 
asliye ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde 
başlanacak.

2 Kişi

Diyarbakır’da 6 Kasım 2010’da, Dicle Üniversitesi 
öğrencilerinin YÖK’ün kuruluş yıldönümünü pro-
testo etmek amacıyla düzenlenen eyleme katıldık-
ları gerekçesiyle haklarında dava açılan Mahmut 
Üçler ve Mehmet Güzel hakkında açılan davanın 
karar duruşmasının görüldüğü 22 Kasım 2013’te 
öğrenildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olma-
makla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamala-
rıyla Mahmut Üçler’e 4 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işlediği” suçlamasıyla Mehmet 
Güzel’e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 9 bin TL 
adlî para cezası verdi.

18 Kişi

Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri (Nakliyat-
İş) Sendikası’na üye oldukları için işten atılan Yurti-
çi Kargo işçilerinin İstanbul’da 19 Şubat 2013’te fir-
manın %25’i hissesinin Fransa Posta İşletmeleri’ne 
ait olması nedeniyle Fransız Başkonsolosluğu’nun 
çatısına çıkarak yaptıkları eyleme müdahale eden 
polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Eylemin ardından sendika üyesi 18 kişi hakkın-
da “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan da-
vanın 28 Kasım 2013’te Çağlayan 45. Assliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahke-
me başkanı sanıkların beraat etmesine karar verdi.

13 Kişi

Ankara’da 15 Mart 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı 
İlçesi’nde 52 kişinin ölümüyle sonuçlanan çif-
te bombalı saldırıyı protesto etmek amacıyla 

alan mahkeme başkanı kimlik tespit işleminin ta-
mamlanması amacıyla duruşmayı 28 Kasım 2013’e 
erteledi.

11 Kişi

18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den 
uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 
3600 polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplum-
sal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler ta-
rafından protesto edilmiş, ODTÜ kampusundaki 
Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, 
Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği TÜBİTAK’a doğru 
yürüyüşe geçince polis ekipleri yoğun bir şekilde 
gaz bombası ve basınçlı su kullanarak öğrencilere 
müdahale etmişti.

Müdahalenin ardından 11 öğrenci hakkında daha 
dava açıldığı 9 Ekim 2013’te öğrenildi. “Yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar ver-
dikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna direndikleri” suçlamasıyla haklarında 
hapis cezası talep edilen 11 kişinin yargılanmasına 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Aralık 
2013’te başlandı. Duruşmada sanıkların ifadeleri-
ni alan mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanması amacıyla duruşmayı 3 Nisan 2014’e 
erteledi.

16 Kişi

Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi planlanan 
yol yapımına karşı üniversite çevresinde düzenle-
nen protesto gösterilerine yönelik ve genel olarak 
son dönemdeki tüm protesto gösterilerine yönelen 
polis şiddetinin yanı sıra Suriye’ye yönelik olası bir 
uluslararası müdahaleyi protesto etmek amacıyla 
Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gös-
terilerine polis ekiplerinin gece boyunca gaz bom-
baları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdığı 
esnada akrep tarzı bir polis aracının geçtiği sırada 
5 katlı bir binadan düşerek kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın (22) ölümünün 
ardından 12 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy 
İlçesi’nde protesto gösterisi düzenleyen grupta yer 
alan 16 kişi hakkında dava açıldığı 12 Ekim 2013’te 
öğrenildi.
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Cebeci’den Dışişleri Bakanlığı’na yürümek isteyen 
Ankara Üniversitesi öğrencisi 13 kişi hakkında 
dava açıldığı 3 Aralık 2013’te öğrenildi.

Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” 
ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlama-
larından 13 öğrencinin yargılanmasına 21 Nisan 
2014’te başlanacak.

47 Kişi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören 
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgüt-
lenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın 
geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de 
yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapıl-
ması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de de 
İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği 
emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellen-
miş, Ankara’da TBMM önünde açıklama yapmak 
isteyen gruplara polis ekipleri cop, basınçlı su ve 
biber gazlarıyla müdahale etmişti. Müdahalenin 
ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK 
üyesi 47 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 

iddiasıyla açılan davaya 2 Mayıs 2013’te başlandı.

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı 
duruşmayı 19 Eylül 213’e erteledi. 

502 Kişi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören 
“4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgüt-
lenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın 
geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de 
yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapıl-
ması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de de 
İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği 
emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellen-
miş, Ankara’da TBMM önünde açıklama yapmak 
isteyen gruplara polis ekipleri cop, basınçlı su ve 
biber gazlarıyla müdahale etmişti. Müdahalenin 
ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK 
üyesi 479 kişi ile CHP ve BDP milletvekili 23 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
dava açıldığı 26 Eylül 2013’te öğrenildi. 502 kişinin 
yargılanmasına Ankara’da ilgili asliye ceza mahke-
mesinde önümüzdeki günlerde başlanacak.
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tına alınırken Rahmi Bor’un hangi gerekçeyle 
gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Deştadare (Sırtköy) 
Beldesi’nin Belediye Başkanı Nuri Akman 4 
Ocak 2013’te avukatı ile görüşmeye giderken 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nuri 
Akman aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” 
gerekçesiyle tutuklandı.

•   Siirt’de 3 Ocak 2013’te evine polis ekiplerinin 
düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan 
Methi Aykaç 4 Ocak 2013’te çıkarıldığı mah-
keme tarafından “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettiği” suçlamasıyla tutuklanarak Siirt 
E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 7 Ocak 2013’te 
polis ve jandarma ekiplerinin “KCK Soruştur-
ması” adı altında düzenledikleri ev baskınları 
sonucu aralarında BDP yöneticilerinin de bu-
lunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

•  Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde 8 Ocak 2013’te ev 
baskını düzenleyen polis ekipleri BDP Patnos 
İlçe Örgütü yöneticisi Kutbettin Tunca’yı gözal-
tına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•  Şırnak’ta 5 Ocak 2013’te “KCK Soruşturması” 
adı altında polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 17 kişiden 
16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından 9 Ocak 
2013’te tutuklandı.

•  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 9 Ocak 2013’te 
“KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları 
düzenleyen polis ekipleri 4’ü çocuk 6 kişiyi gö-
zaltına aldı.

KCK Soruşturması Başta Olmak Üzere Kürt Meselesi Odaklı Örgütlenme Özgürlüğü İhlalleri

2013 Gözaltı Tutuklama
Toplam 509 201

•   Kocaeli’de 1 Ocak 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruş-
turması” adı altında düzenledikleri ev baskınla-
rı sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı.

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 3 Ocak 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin “KCK Soruşturması” adı altında düzenledi-
ği ev baskınları sonucu 12 kişi gözaltına alındı. 

•   Siirt’te 3 Ocak 2013’te polis ekiplerinin düzen-
lediği ev baskınları sonucu Metin Beydoğan, 
Adnan Beydoğan ve Mehdi Aykaç adlı 3 kişi 
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•   Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 4 Ocak 
2013’te belediye binasına, belediyeye bağlı 
Çamaşırevi’ne ve evlere “KCK Soruşturması” 
adı altında baskın düzenleyen polis ekipleri, Be-
lediye Başkanı Canan Korkmaz, belediye meclis 
üyesi Nazan Bağlan Söğüt, BDP ilçe yöneticisi 
Mehmet Birdal ile BDP üyeleri İsa Karahan ve 
Ahmet Utuş’ gözaltına aldı. 

•   Şırnak’ta 5 Ocak 2013’te “KCK Soruşturması” 
adı altında polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu 16 kişi gözaltına alındı.

•  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 3 Ocak 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiple-
rinin “KCK Soruşturması” adı altında düzen-
lediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan 12 
kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 4 
Ocak 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde önceki dönem 
belediye meclis üyesi olan Rahmi Bor 4 Ocak 
2013’te Şırnak’ta polis ekipleri tarafından gözal-
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Berfin Ertem ve BDP Merkez İlçe Örgütü Baş-
kanı Zeyat Toptaş ile Öğretmen İbrahim Demir 
adlı 13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suç-
lamasıyla 15 Ocak 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 16 Ocak 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 3’ü çocuk 
7 kişiyi gözaltına alırken operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 18 Ocak 2013’te bir 
dava nedeniyle hakkında arama kararı olduğu 
gerekçesiyle gözaltına alınan eski Tatvan İlçe 
Örgütü yöneticisi Yusuf Ülkü (27) 20 Ocak 
2013’te çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasa-
dışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklan-
dı.

•  Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişi “ya-
sadışı örgüte yardım ettikleri” suçlamasıyla 24 
Ocak 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 28 Ocak 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiple-
rinin düzenlediği operasyon sonucu “yasadışı 
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 
2 kişi gözaltına alındı.

•   Diyarbakır’da 4 Şubat 2013’de F.E. (16) adlı ço-
cuk çalıştığı kömürcü dükkânının önüne gelen 
polis ekibi tarafından gerekçe gösterilmeden 
gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
götürüldü.

•   Diyarbakır’da 5 Şubat 2013’te aracıyla seyir 
halindeyken Koşuyolu Parkı’nda durdurulan 
Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır 
Şubesi Başkanı Mehmet Karaaslan, polis ekibi 
tarafından gözaltına alınarak Terörle Mücadele 
Şubesi’ne götürüldü. Gözaltı işleminin hangi 
gerekçeyle yapıldığına dair açıklama yapılmadı.

•   Batman’da 6 Şubat 2013’te ev baskınları düzen-
leyen polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına alırken 
operasyonun hangi gerekçeyle yapıldığına dair 
açıklama yapılmadı.

•  Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Zorava 
Köyü’nde 6 Şubat 2013’te ev baskınları düzen-
leyen jandarma ve özel harekât ekipleri 2 kişiyi 
gözaltına alırken operasyonun hangi gerekçeyle 
yapıldığına dair açıklama yapılmadı.

•   Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 7 Ocak 2013’te 
polis ve jandarma ekiplerinin “KCK Soruştur-
ması” adı altında düzenledikleri ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan 10 kişiden BDP İlçe 
Örgütü yöneticileri Adulmenaf Akkurt ile Za-
bıt Kartal 11 Ocak 2013’te çıkarıldıkları Van 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak 
Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 11 Ocak 
2013’te “KCK Soruşturması” adı altında ev bas-
kını düzenleyen polis ekipleri İbrahim Demir’i 
gözaltına aldı.

•   11 Ocak 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Ceza-
evi’ndeki mahpusların açık görüşüne giden 
Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği 
(TAYD-DER) İzmir Şubesi yöneticisi Şeyhmus 
Seyhan ile İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir 
Şubesi üyesi Şengül Umutlu görüş sonrasında 
geldikleri Buca İlçesi’nde “cezaevinden dışarıya 
bilgi götürdükleri” gerekçesiyle polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. Şeymus Seyhan 13 
Ocak 2013’te “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suç-
lamasıyla tutuklandı.

•   Mersin’de 10 Ocak 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen polis ekipleri F.U., M.Z., M.A., Ş.D., 
H.A. ve D.D. adlı 6 çocuğu “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocuklardan 3’ü 
12 Ocak 2013’te çıkarıldıkları mahkeme tara-
fından tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi.

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 9 Ocak 2013’te 
“KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları 
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 9 
çocuktan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafın-
dan 11 Ocak 2013’te tutuklandı.

•   Malatya’da 11 Ocak 2013’te ev baskınları düzen-
leyen polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Malatya’da 11 Ocak 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 15 
kişiden İnönü Üniversitesi öğrencileri Hevi 
Soran Korkmaz, Yücel Kaya, Kemal Uzun, Reşit 
Yalçın, Sinan Durmaz, Sema Oral, Ayten Çiftçi, 
Emrah Ergin, Nupelda Dayan, Özgür Kozay, 
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7 kişi, Cizre’de ise 8 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ve Şemdinli 
İlçesi’nde 14 Şubat 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledi-
ği ev baskınları sonucu Yüksekova’da 2 kişi, 
Şemdinli’de ise bir kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   14 Şubat 2013’te Ankara’dan geldiği 
Diyarbakır’da havaalanında gözaltına alınan 
BDP Parti Meclisi üyesi Nuri Duman hakkında 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla açılmış 
bir davadan tutuklama kararı olduğu gerekçe-
siyle çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklana-
rak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•  Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 15 Şubat 2013’te Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği ev baskınları sonucu 8 kişi gözal-
tına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 

•   Ağrı’nın Patnos İlçesi’nin Belediye Başkanı Yusuf 
Yılmaz, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan bir davada “yasadışı örgüt üyesi oldu-
ğu” iddiasıyla aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması 
üzerine 15 Şubat 2013’te gözaltına alındıktan 
sonra tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi.

•   Siirt’te 16 Şubat 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
ev baskınları sonucu biri çocuk 3 kişi gözaltı-
na alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 14 Şubat 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiple-
rinin düzenlediği ev baskınları sonucu “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuv-
vetlerine taş attıkları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan 9 çocuktan 7’si çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “KCK Soruşturması” kapsamında 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
15 Şubat 2013’te tutuklanarak Mardin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi.

•   Muş’ta 6 Şubat 2013’te eşzamanlı ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken operas-
yonun hangi gerekçeyle yapıldığına dair açıkla-
ma yapılmadı.

•   Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Parti Meclisi 
üyesi Ali Damar 7 Şubat 2013’te Şırnak’ın Cizre 
İlçesi’nden Şırnak’a giderken aracını durduran 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•   Hakkâri’de 7 Şubat 2013’te ev baskını düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri önce Abdullah Sayır’ı sonra da yapılan 
2. baskınla baba Sıddık Sayır’ı “yasadışı örgüte 
yardım ettikleri” gerekçesiyle gözaltına aldı.

•   Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 10 Şubat 
2013’te yapılan BDP İlçe Örgütü Kongresi’nin 
çıkışında Ali Bilen ve Mehmet Tamamboğa adlı 
2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin hangi gerek-
çeyle gözaltına alındıkları açıklanmadı.

•   İstanbul’da 11 Şubat 2013’te Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) üye ve yöneticilerinin evlerine 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin düzenlediği baskınlar sonucu 9’u çocuk 13 
kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Batman’da 6 Şubat 2013’te ev baskınları düzen-
leyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişiden 
Yaşar Yalçın “patlayıcı madde bulundurdupu” 
iddiasıyla 9 Şubat 2013’te tutuklanarak Diyar-
bakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•  Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 13 Şubat 
2013’te polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•  İstanbul’da 11 Şubat 2013’te Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) üye ve yöneticilerinin evlerine Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına alınan 
10’u çocuk 25 kişiden 3’ü çocuk 6 kişi  “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 14 Şubat 
2013’te tutuklandı.

•  Şırnak’ta ve Cizre İlçesi’nde 13 Şubat 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin düzenlediği ev baskınları sonucu Şırnak’ta 
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kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Mersin’de 13 Mart 2013’te eş zamanlı ev baskın-
ları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş 
attıkları” iddiasıyla 3’ü çocuk 10 kişiyi gözaltına 
aldı.

•   Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 14 Mart 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri BDP üyesi 
3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçe-
si hakkında açıklama yapılmadı.

•   Batman’da ve Kozluk İlçesi’ne bağlı Bekirhan 
Beldesi’nde 14 Mart 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen polis ekipleri BDP üyesi 7 kişiyi gözal-
tına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Mart 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 4 kişiyi 
daha gözaltına alırken, 11 kişinin gözaltına 
alınmasıyla sonuçlanan operasyonun geçici köy 
korucusu Mehmet Coşkun’un öldürülmesiyle 
ilgili olduğu ileri sürüldü.

•   Batman’da ve Kozluk İlçesi’ne bağlı Bekirhan 
Beldesi’nde 14 Mart 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDP 
üyesi 7 kişiden Şehmus Savdi, Emin Mendi, 
Kerim Çiftçi, Şemsettin Tunç ve İdris Sunar adlı 
6’sı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı 
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddialarıyla 
15 Mart 2013’te tutuklandı.

•   İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 16 Mart 2013’te 
BDP İlçe Örgütü binasından çıkarken gözaltına 
alınan BDP çalışanı Meryem Yiğit, İstanbul 15. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 205 
sanıklı KCK Davası’nın firari sanıklarından 
olduğu gerekçesiyle 16 Mart 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen ev bas-
kınları sonucu polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
11 kişiden 2’si 16 Mart 2013’te tutuklandı. 2 
kişinin HPG’nin üstlendiği geçici köy korucusu 
Mehmet Coşkun’un öldürülmesiyle ilgili tutuk-
landığı ileri sürüldü. 

•   Hakkâri’de 17 Mart 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı. 

•   İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık 
Beldesi’nde 16 Şubat 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
ev baskını sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 15 Şubat 2013’te Terör-
le Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği ev baskınları sonucu 3 kişi gözal-
tına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 

•   Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 20 Şubat 2013’te 
Semih Tadik Van Özel Yetkili Cumhuriyet Sav-
cısı talimatıyla polis ekibi tarafından gözaltına 
alınırken, Semih Tadik’in hangi gerekçeyle gö-
zaltına alındığına dair açıklama yapılmadı.

•   Mersin’de 27 Şubat 2013’te polis ekiplerinin 
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 2’si çocuk 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarıyla 28 Şubat 2013’te tutukla-
narak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 1 Mart 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 2’si çocuk 
6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 
Z.D. (17) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçla-
masıyla 2 Mart 2013’te çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı.

•   Barış ve Demokrasi Partisi’nin Diyarbakır Ka-
dın Meclisi üyesi Güneş Sedef, 9 Mart 2013’te 
İstanbul’a gitmek üzere geldiği Diyarbakır 
Havaalanı’nda “2009 yılında İstanbul’da hak-
kında açılan bir davadan dolayı ifade vermesi 
gerektiği” gerekçesiyle gözaltına alınarak 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 13 Mart 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri aralarında 
doktor ve belediye çalışanlarının da olduğu 7 
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29 Nisan 2013’te tutuklanarak Mardin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi.

•   33 yıl önce Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan 
ve ilk kez 8 Mayıs 2013’te Türkiye’ye gelen Ala 
Rizgari Dergisi’nin editörü Hatice Yaşar, uçağın 
iniş yaptığı Esenboğa Havalimanı’nda (Ankara) 
gözaltına alındı. 5 Ekim 2012’de hakkında “si-
lahlı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla yakalama 
kararı çıkarıldığı öğrenilen Hatice Yaşar için 
Ankara 3 Nolu TMY Hâkimliği yol tutuklama-
sı kararı vererek Hatice Yaşar’ı Sincan Kadın 
Cezaevi’ne gönderdi. Hatice Yaşar 9 Mayıs 
2013’te soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a 
gönderildi.

•   Kafkas Üniversitesi’nde (Kars) 14 Mayıs 
2013’te karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan 
olayların ardından 15 Mayıs 2013’te Kafkas 
Üniversitesi Yurtsever Öğrenci Derneği’ne 
(KA-YÖDER) baskın düzenleyen polis ekipleri 
20 öğrenciyi gözaltına aldı.

•   Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 26 Mayıs 2013’te 
ev baskınları düzenleyen polis ekipleri arasında 
BDP üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem 
Polatsoy’un da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapılmadı. 

 Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 26 Mayıs 2013’te 
ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gö-
zaltına aldığı arasında BDP üyesi Belediye Baş-
kan Yardımcısı Ekrem Polatsoy’un da bulun-
duğu 6 kişi “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” 
iddialarıyla 29 Mayıs 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’de 6 Haziran 2013’te kent merkezi giri-
şinde bulunan Depin Polis Kontrol noktasında 
gözaltına alınan Zübeyir İnci, “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla 9 Haziran 
2013’te tutuklandı.

•  İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 22 Haziran 
2013’te, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl 
Örgütü yöneticisi İsmet Akdemir, aracı dur-
durularak Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, İsmet 
Akdemir’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığı-
na dair açıklama yapılmadı.

•   Van’da 19 Mart 2013’te ev baskınları düzenleyen 
polis ekipleri 5 çocuğu gözaltına alırken, ope-
rasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapıl-
madı. 

•   Diyarbakır’da 20 Mart 2013’te BDP üyesi Mürsel 
Farisoğlu’nun evine baskın düzenleyen ve evde 
arama yapan polis ekipleri Mürsel Farisoğlu’nu 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•   Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde 19 Mart 2013’te 
yapılan Newroz kutlamasında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında 
soruşturma başlatılan 5 çocuktan 4’ü 26 Mart 
2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözal-
tına alındı.

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

•   Siirt’te 28 Mart 2013’te ev baskınları düzenleyen 
polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına alırken, operas-
yonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 27 Mart 2013’te ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 2 kişiyi 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•   Kars’ta 2 Nisan 2013’te, BDP Kars İl Örgütü 
Başkanı Şerafettin İldirim, Merkez İlçe Örgütü 
Başkanı Kemal Bulgan ve Demokratik Toplum 
Kongresi delegesi Şemistan Ayazdır polis ekip-
leri tarafından “Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
teslim edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenle-
nen protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçe-
siyle gözaltına alındı.

•   Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan babasını 26 
Nisan 2013’te ziyarete giden Asya Altıntaş gö-
zaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
hakkında açılan davada hapis cezası çıktığı ge-
rekçesiyle tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Nisan 2013’te ya-
pılan ev baskınlarında gözaltına alınan Şehmus 
Geçit, Siphan Esim ve Aziz Uygur adlı 3 kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 
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3 kişiden Vedat Gür (18) ve Zeki Duman (20) 
“sokak gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle 6 
Temmuz 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Asayiş Birimi 
kurulduğu” iddialarına yönelik olarak 1 Tem-
muz 2013’te Cizre’de ve Kumçatı Beldesi’nde 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
3’ü çocuk 13 kişiden 5’i yapılan itiraz üzerine 9 
Temmuz 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Asayiş Birimi 
kurulduğu” iddialarına yönelik olarak 1 Tem-
muz 2013’te Cizre’de ve Kumçatı Beldesi’nde 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 3’ü 
çocuk 13 kişiden 5’i daha yapılan itiraz üzerine 
10 Temmuz 2013’te tutuklandı. 

•   Şanlıurfa’da 10 Temmuz 2013’te Terörle 
Mücadelesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
yapılan ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına 
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Antalya’da 19 Mart 2010’da Demokratik Yurtse-
ver Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenle-
nen operasyonun ardından başlatılan soruştur-
ma sonunda 21 kişi hakkında açılan dava 5 Ara-
lık 2012’de İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında 5 yıl hapis cezası 
alarak tutuklanan fakat akıl sağlığının yerinde 
olmadığına karar verilip vasi tayin edilen Fe-
sih Aslan’a Adli Tıp Kurumu’nun 26 Haziran 
2013’te “akıl sağlığı yerindedir” raporu vererek 
cezaevinde kalmasının uygun olduğu yönünde 
görüş bildirdiği 18 Temmuz 2013’te öğrenildi.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 25 Temmuz 2013’te 
eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 5 kişiyi 
gözaltına aldı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, “Abdullah Öcalan’ın 
cezaevi koşullarını protesto etmek” amacıyla 
düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle gö-
zaltına alınan Yurtsever Devrimci Gençlik Ha-
reketi (YDG-H) üyesi A.Ö. (17) “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu suçlamasıyla 29 Temmuz 2013’te 
tutuklandı.

•   Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 24 Haziran 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapılmadı.

•   Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 25 Haziran 
2013’te devam eden baraj inşaatının şantiyesin-
de çalışan 20 işçi jandarma ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken işçilerin hangi gerekçeyle 
gözaltına alındıkları açıklanmadı.

•   Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 25 Haziran 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapılmadı. 

•   Erzurum’da 23 Haziran 2013’te “KCK Soruştur-
ması” adı altında gözaltına alınan Demokratik 
Yurtsever Gençlik Meclisi üyesi 10 öğrenciden 
8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 26 Hazi-
ran 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Haziran 2013’te, 
“KCK Asayiş Birimi kurulduğu” iddiasıyla 
eylem yapan gruplara yönelik düzenlenen 
operasyon sırasında çıkan çatışma sonucu bir 
polis yaralandı. 27 Haziran 2013’te düzenlenen 
eş zamanlı ev abskınları sonucu ise 2’si çocuk 7 
kişi gözaltına alındı.

•   Diyarbakır’da 28 Haziran 2013’te Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
yapılan ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına 
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Asayiş Birimi 
kurulduğu” iddialarına yönelik olarak 1 Tem-
muz 2013’te Cizre’de ve Kumçatı Beldesi’nde 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 3’ü 
çocuk 13 kişi gözaltına alındı.

•   Van’da 3 Temmuz 2013’te ev baskınları düzen-
leyen özel harekât timleri ve Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 2’si çocuk 3 kişiyi 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•   Van’da 3 Temmuz 2013’te ev baskınları düzen-
leyen özel harekât timleri ve Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
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rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 9 kişiden 7’si “yasadışı örgüt 
adına eylem yaptıkları” ve “kamu düzenini 
bozdukları” suçlamalarıyla 19 Ağustos 2013’te 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

•   Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 21 Ağustos 
2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı dört çocuktan R.K. (16) ve Ö.D. 
(16) “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlama-
sıyla 23 Ağustos 2013’te tutuklandı.

•   İstanbul’da 20 Ağustos ve 21 Ağustos 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “Yurtsever 
Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” ge-
rekçesiyle gözaltına aldığı 5’i çocuk 22 kişiden 
Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Ahmet Buyruk, 
Alaattin Öncü, Burak Baydar, Hüseyin Öner 
adlı 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından 23 
Ağustos 2013’te tutuklandı.

•   Mersin’de 14 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 16 
Ağustos 2013’te tutuklandı.

•   Mersin’de 15 Ağustos 2013’te Siteler Polis 
Karakolu’nun önünden geçerken gözaltına alı-
nan F.E. adlı çocuk “yasadışı örgüt üyesi oldu-
ğu” suçlamasıyla 18 Ağustos 2013’te tutuklandı.

•   Ağrı’da gözaltına alınan BDP Gençlik Meclisi 
çalışanları Taner Arslan ve İsmail Karakuş’un 
“gizli tanık ifadesi” nedeniyle çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandıkları 22 Ağus-
tos 2013’te öğrenildi.

•   Van’ın Özalp İlçesi’nde ve Saray İlçesi’nde 31 
Ağustos 2013’te ev ve işyerlerine baskın düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri 6 kişiyi gözaltına alınırken, operasyo-
nun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 31 Ağustos 2013’te 
evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına 
alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri 
Cüneyt Hacıoğlu, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 2 Eylül 2013’te çıkarıldığı mahke-
me tarafından tutuklandı.

•   Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 29 Temmuz 
2013’te, polis ekipleri Mehmet Yılmaz, Fazilet 
Kaya, Nebi Dağtekin ve Murat Dağtekin adlı 4 
kişiyi gözaltına alırken, soruşturma dosyasında 
“gizlilik” kararı bulunduğu gerekçesiyle gözal-
tına alınanların avukatlarıyla 24 saat boyunca 
görüştürülmesine izin verilmedi.

•   Van’da 31 Temmuz 2013’te polis ekiplerinin 
düzenledikler eş zamanlı ev baskınları sonucu 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıl-
dıkları” gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

•   Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 29 Tem-
muz 2013’te, polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Mehmet Yılmaz, Fazilet Kaya, Nebi Dağtekin 
ve Murat Dağtekin adlı 4 kişi “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 1 Ağustos 2013’te 
tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 3 Ağustos 
2013’te düzenlenen ev baskını sonucu BDP İlçe 
Örgütü yöneticisi Ecevit Kına gözaltına alınır-
ken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı.

•   Mersin’de 14 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Şırnak’ta 14 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 6 kişiyi “Yurtsever Devrimci 
Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle 
gözaltına aldı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos 
2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 7 
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Ağustos 
2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözal-
tına alınan Fırat Dağıtım çalışanı Uygar Arslan 
ve 2 çocuk 18 Ağustos 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi ol-
dukları” suçlamasıyla tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos 
2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Te-
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bağış paraları gerekçe gösterilerek “yasadışı ör-
güte yardım ettiği” suçlamasıyla 24 Eylül 2013’te 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

•   Diyarbakır’da 25 Eylül 2013’te, Dicle Üniversi-
tesi Öğrenci Derneği’nin (DÜÖ-DER) İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi önünde açtığı standa 
müdahale eden polis ekipleri iki öğrenciyi gö-
zaltına aldı.

•   Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 25 Eylül 2013’te 
polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
MEYA-DER Karlıova Temsilcisi Alper Aksoy 
ve Vedat Bozan “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 26 Eylül 2013’te tutuklandı.

•   Polis ekiplerinin 26 Eylül 2013’te yedi kentte 
düzenlediği operasyonlar sonucu Tunceli’nin 
Pertek İlçesi’nde BDP üyesi 3 kişi, Siirt’te Aram 
Yayıncılık çalışanı 2 kişi, Van’ın Bahçesaray 
İlçesi’nde BDP yöneticisi 6 kişi, Şırnak’ta 3 
kişi, Hakkâri’de bir kişi, Diyarbakır’da Özgür 
Gündem Gazetesi’nin satışı için stand açan 2 
kişi, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde bir kişi 
gözaltına alındı.

•   Diyarbakır’da 30 Eylül 2013’te düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 5 
kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde 
bulundurdukları” suçlamasıyla 1 Ekim 2013’te 
tutuklandı.

•   Diyarbakır’da 30 Eylül 2013’te düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 5 
kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde 
bulundurdukları” suçlamasıyla 1 Ekim 2013’te 
tutuklandı.

•  Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Özgür Öğrenci 
Derneği’nin (DÜÖ-DER) girişimleriyle 5 Ekim 
2013’te Lice’ye yapılmak istenen gezi için yola 
çıkan öğrenciler, Silvan yolunda kurulan arama 
noktasında polis ekipleri tarafından durdurul-
du. Kontrolün ardından 14 öğrenci ve haber 
takibi yapan DİHA muhabiri Sabriye Duman 
gözaltına alındı. 

•   Şırnak’ın Balveren Beldesi’nin BDP’li Belediye 
Başkanı Osman Sidar polis ekiplerinin 4 Ekim 
2013’te evine düzenlediği baskın sonucu gözal-

•  Van’ın Özalp İlçesi’nde ve Saray İlçesi’nde 31 
Ağustos 2013’te ev ve işyerlerine baskın düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 6 kişiden Fatih Ke-
leş, Emin Dağgezen, Haluk Şahin, Hacı Şahin 
ve Mehmet Döner adlı beşi “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 3 Eylül 2013’te tutukla-
narak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   Siirt’te 6 Eylül 2013’te polis ekipleri tarafından 
evine baskın düzenlenen Dilber Özay gözaltına 
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Van’ın Özalp İlçesi’nde 6 Eylül 2013’te evine 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen baskın sonucu gözaltına 
alınan Teyfik Turan “yasadışı örgüt üyesi oldu-
ğu” suçlamasıyla 10 Eylül 2013’te tutuklanarak 
Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 

•   Van’da 11 Eylül 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından evine 
baskın düzenlenen 4 kişi gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı. 

•   Hakkâri’de 14 Eylül 2013’te eş zamanlı ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

 Hakkâri’de 14 Eylül 2013’te eş zamanlı ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 12 kişiden 
2’si çocuk 5 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla 18 
Eylül 2013’te tutuklandı.

•  Diyarbakkır’da 20 Eylül 2013’te polis ekipleri 
TUHAD-FED Örgütlenme Sekreteri Fatma 
Gökhan ve Şahin Kalçık adlı 2 kişiyi gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapılmadı.

 Diyarbakkır’da 20 Eylül 2013’te polis ekipleri 
tarafından gözaltına alınan 2 kişiden Tutuklu 
Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernek-
leri Federasyonu (TUHAD-FED) Örgütlenme 
Sekreteri Fatma Gökhan, Rojava için topladığı 
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•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 29 Ekim 2013’te eş-
zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât 
timlerinin “Yurtsever Devrimci Gençlik Hare-
keti üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına aldı-
ğı 9 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 31 Ekim 2013’te tutuklandı.

•   Diyarbakır’da 31 Ekim 2013’te ev baskını dü-
zenleyen polis ekipleri Aram Yayınevi çalışanı 
Hüseyin Caruş’u gözaltına alırken operasyonun 
gerekçesi hakkında ise açıklama yapılmadı.

•   Hakkâri’de 1 Kasım 2013’te ev baskını düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri ikisi çocuk 9 kişiyi “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle 
gözaltına aldı.

•   Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 Kasım 2013’te ev 
baskını düzenleyen özel harekât timleri 14 
kişiyi “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı.

•   Siirt’te 2 Kasım 2013’te “KCK Soruşturması” adı 
altında operasyon düzenleyen Terörle Müca-
dele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı 7 kişiden Aram Yayınevi çalışanı Hüseyin 
Carüş, BDP Parti Meclisi üyesi Mahir Bekleviş 
ve BDP Genel Merkez çalışanı Sıdık Eren “Kent 
Mahkemesi kurdukları” iddiasıyla 3 Kasım 
2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 Kasım 2013’te ev 
baskını düzenleyen özel harekât timlerinin 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıl-
dıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 14 kişiden 
9 çocuk 4 Kasım 2013’te tutuklandı. 

•   Hakkâri’de 1 Kasım 2013’te ev baskını düzenle-
yen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekip-
lerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 7’si 
çocuk 10 kişi 5 Kasım 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

•   Van’ın Saray İlçesi’nde 6 Kasım 2013’te ev bas-
kını düzenleyen askerî ekipler 12 kişiyi “Heretîl 
(Kapıköyü) Köyü’ne kaçak mazot ticareti yap-
mak için gelen İranlı Senar Xalibi’nin askerler 
tarafından öldürülmesini protesto gösterisine 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı. 

tına alınırken operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Van’da 7 Ekim 2013’te, özel harekât timlerinin 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği üyesi 
öğrencilerin evlerine düzenlediği eş zamanlı 
baskınlar sonucu 7 öğrenci gözaltına alınırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Barış ve Demokrasi Partisi’nin Batman Gençlik 
Meclisi üyesi Ferhat Temel 9 Ekim 2013’te evi-
ne giderken polis ekipleri tarafından gözaltına 
alınırken gözaltı operasyonunun gerekçesi hak-
kında bilgi edinilemedi.

•   Şanlıuurfa’nın Siverek İlçesi’nde 9 Ekim 2013’te 
bir liseye baskın düzenleyen polis ekipleri oku-
lun öğrencisi Berfin İşbilen’i gözaltına alırken 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Van’da 7 Ekim 2013’te, özel harekât timlerinin 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği üyesi 
öğrencilerin evlerine düzenlediği eş zamanlı 
baskınlar sonucu gözaltına alınan 7 öğrenci 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 
Ekim 2013’te tutuklandı.

•   Şırnak’ta 21 Ekim 2013’te eşzamanlı ev baskın-
ları düzenleyen özel harekât timleri “18 Ekim 
2013’te bir polis aracına molotofkokteyli attık-
ları” iddiasıyla 17 kişiyi gözaltına aldı.

•   Diyarbakır’da 22 Ekim 2013’te ev baskını dü-
zenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri BDP’nin Silvan eski İlçe Başkanı Ab-
dullah Afratun’u  “yargılandığı KCK/TM Ana 
Davası kapsamında hakkında yakalama kararı 
olduğu ve bir başka davadan kesinleşmiş hapis 
cezası olduğu” gerekçesiyle gözaltına aldı.

•   Şırnak’ta 29 Ekim 2013’te eşzamanlı ev baskın-
ları düzenleyen özel harekât timleri “Yurtsever 
Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” 
gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına aldı. 

•   Şırnak’ta 21 Ekim 2013’te eşzamanlı ev bas-
kınları düzenleyen özel harekât timlerinin “18 
Ekim 2013’te bir polis aracına molotofkokteyli 
attıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 17 kişiden 
10’u 25 Ekim 2013’te tutuklandı.
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•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Kasım 2013’te ev 
baskını düzenleyen özel harekât timleri tara-
fından “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Kasım 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldı-
ğı altı kişiden biri çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla 14 Kasım 2013’te 
tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 12 Kasım 
2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle Müca-
dele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerince gözaltına 
alınan 15 kişiden “çeşitli tarihlerde düzenlenen 
eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” 
iddiasıyla 10 kişi 16 Kasım 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Kasım 2013’te ev 
baskını düzenleyen özel harekât timleri tara-
fından “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 6 
çocuktan üçü “Yurtsever Devrimci Gençlik Ha-
reketi (YDG-H) üyesi oldukları” gerekçesiyle 16 
Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Bolu’da 20 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen 
polis ekipleri “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 
okuyan 3 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.

•   Hakkâri’de 19 Kasım 2013’te operasyon düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri “yasadışı örgüte eleman kazandırdıkla-
rı” iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı.

 Hakkâri’de 19 Kasım 2013’te operasyon düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “yasadışı örgüte eleman kazandır-
dıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı üç kişiden 
biri 20 Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Van’da 22 Kasım 2013’te ev baskınları düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri BDP Gençlik Meclisi üyelerinin de 
aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişiyi gözal-
tına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 25 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 6 Kasım 2013’te ev 
baskını düzenleyen özel harekât timleri tara-
fından “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere 
katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si 
çocuk 5 kişiden biri çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla aynı gün çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

•  Van’da 10 Kasım 2013’te ev baskınları düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri 15 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun 
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.

•   Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yol kontrolünde gö-
zaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
Beytüşşebap İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Va-
hide Erdem “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettiği” suçlamasıyla 7 Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 12 Kasım 
2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 15 kişiyi 
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde Derecik Beldesi 
yoluna kurulan polis kontrol noktasında 12 
Kasım 2013’te polis ekipleri, ikisi çocuk 4 kişiyi 
“yasadışı örgüte eleman kazandırdıkları” iddia-
sıyla gözaltına aldı.

•   Van’da 10 Kasım 2013’te ev baskınları düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı 15 kişiden biri 
çocuk 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 
13 Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 13 Kasım 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri altı kişiyi gözaltına 
alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıkla-
ma yapılmadı.

•   Mersin’de 13 Kasım 2013’te ev baskını düzen-
leyen özel harekât timleri tarafından “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen eylemlerde molotofkok-
teyli attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 3 
çocuktan ikisi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 14 Kasım 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.
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•   Adana’da 29 Kasım 2013’te düzenlenen ev bas-
kınları sonucu gözaltına alınan 4 çocuktan Y.D. 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere 
katıldığı” gerekçesiyle aynı gün çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı.

•   Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 30 Kasım 2013’te 
ev baskını düzenleyen polis ekipleri “hakkın-
da arama kararı olduğu” gerekçesiyle Barış 
ve Demokratik Çözüm Grubu üyesi Mehmet 
Adamış’ı gözaltına aldı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan 9’u çocuk 10 kişiden 7’sı çocuk 7 kişi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 29 
Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’de 3 Aralık 2013’te operasyon düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri “yasadışı örgüte eleman kazandırdıkla-
rı” iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı. 

•   Şanlıurfa’da 3 Aralık 2013’te BDP Gençlik Mec-
lisi üyelerinin kaldığı evlere baskın düzenleyen 
polis ekipleri Leşker Akman, Kutbettin Saltan 
ve Hikmet Yaygın’ı gözaltına aldı.

•   Diyarbakır’da 2 Aralık 2013’te, BDP İl Örgütü 
yöneticisi Hüseyin Daş ve Kayapınar Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Demir Mersin’den 
dönerken yapılan yol kontrolünde gözaltına 
alındı.

•   Hakkâri’de 29 Kasım 2013’te yol kontrolünde 
gözaltına alınan İsmail Temel 3 Aralık 2013’te 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgü-
te yardım ettiği” suçlamasıyla tutuklandı.

•   Batman’da 1 Aralık 2013’te yol kontrolünde 
gözaltına alınan Batman Gençlik Meclisi üyesi 
Z.T. (17) çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasa-
dışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 3 Aralık 
2013’te tutuklandı.

•   Bitlis’te 4 Aralık 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’nin düzenlediği ev baskınları sonucu 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
Savaş Aydın ve Serhat Yıldız adlı 2 öğrenci gö-
zaltına alındı.

tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle dördü 
çocuk 6 kişi gözaltına alındı.

•   Batman’da 22 Kasım 2013’te özel harekât ekip-
leri tarafından düzenlenen ev baskınları sonu-
cu “Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi 
(YDG-H) üyesi oldukları” gerekçesiyle 2 kişi 
gözaltına alındı.

•   Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 22 Kasım 2013’te Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafın-
dan düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H 
üyesi oldukları” gerekçesiyle biri çocuk 3 kişi 
gözaltına alındı.

•   Afyonkarahisar’da 25 Kasım 2013’te, Tutuklu 
Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Der-
nekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Ankara 
Temsilcisi Havva Özcan ile derneğin yöneticile-
rinden Daimi Göre, E Tipi Cezaevi’nde tutulan 
yakınlarıyla görüşmek için beklerken polis 
ekipleri tarafından “haklarında ihbar olduğu” 
gerekçesiyle gözaltına alındı.

•   Şırnak’ta 25 Kasım 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından dü-
zenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi 
oldukları” gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. 

•   Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 2’si ço-
cuk 5 kişi gözaltına alındı. 

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 9 çocuk 
gözaltına alındı. 

•   Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 26 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltı-
na alınan 2’si çocuk 6 kişiden biri çocuk 5 kişi 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla 
28 Kasım 2013’te tutuklanarak Mardin E Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
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•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Aralık 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan 5 kişiden K.A. çıkarıldığı mahkeme tara-
fından tutuklandı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Aralık 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına 
alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tara-
fından 16 Aralık 2013’te tutuklandı.

•   Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 19 Aralık 2013’te 
evlere baskın düzenleyen polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı Salih Şahin ile Ferit Akpolat 
“KCK Adalet Divanı üyesi olmak”, Derviş İnan 
ise “yasadışı örgüte eleman temin etmek” suç-
lamalarından 20 Aralık 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. 

•   Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 19 Aralık 2013’te 
adı öğrenilemeyen bir çocuk zırhlı bir polis ara-
cında bulunan polis ekibi tarafından gözaltına 
alınarak Siteler Polis Karakolu’na götürüldü.

•   Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 21 Aralık 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri BDP üyesi 6 kişiyi 
gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•  Kırklareli’nde 24 Aralık 2013’te polis ekipleri 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyeleri 
Murat Mollaoğlu, Gizem Kuzuk ve Cem Arda’yı 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı.

•   Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 21 Aralık 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
BDP üyesi 6 kişiden Mustafa Yaşar, İhsan Çiftçi, 
Adem Aslan ve Sıddık Çiftçi adlı 4’ü çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından 25 Aralık 2013’te 
tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gön-
derildi.

•   Adana’da 24 Aralık 2013’te, Çukurova 
Üniversitesi’nin bahçesinde Roboskî Katliamı’na 
ilişkin bildiri dağıtan öğrencilere müdahale 
eden polis ekipleri 26 öğrenciyi gözaltına aldı.

•   Şanlıurfa’da 3 Aralık 2013’te BDP Gençlik Mec-
lisi üyelerinin kaldığı evlere baskın düzenleyen 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Leşker Akman, 
Kutbettin Saltan ve Hikmet Yaygın “YDG-H ve 
KCK üyesi olmak” ve “yasadışı örgüte eleman 
temin etmek” suçlamalarından 5 Aralık 2013’te 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

•  Bitlis’te 4 Aralık 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’nin düzenlediği ev baskınları sonucu 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
gözaltına alınan Savaş Aydın ve Serhat Yıldız 
adlı 2 öğrenci 7 Aralık 2013’te tutuklandı.

•   Hakkâri’de 3 Aralık 2013’te operasyon düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “yasadışı örgüte eleman kazandır-
dıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı üç kişi 7 
Aralık 2013’te tutuklandı.

•   Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde, Pertek İlçesi’nde 
ve Elazığ’da 6 Aralık 2013’te jandarma ekiple-
rinin düzenlediği ev baskınları sonucu “KCK 
üyesi oldukları” iddiasıyla 8 kişi gözaltına alın-
dı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te Te-
rörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 10 kişi 
gözaltına alındı. 

•   Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde, Pertek İlçesi’nde 
ve Elazığ’da 6 Aralık 2013’te jandarma ekiple-
rinin düzenlediği ev baskınları sonucu “KCK 
üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan 8 
kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 9 
Aralık 2013’te tutuklandı.

•  Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nden Yüksekova 
İlçesi’ne polis ekipleri tarafından öldürülen 
Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir’in taziye-
sine katılmak için 9 Aralık 2013’te yola çıkan 
BDP Şemdinli İlçe Örgüt Eşbaşkanı Cabbar 
Taş, Güzelkonak Köyü’nde jandarma ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.

•   Batman’da 8 Aralık 2013’te evine düzenlenen 
baskın sonucu gözaltına alınan Barış ve De-
mokrasi Partisi (BDP) Gençlik Meclisi üyesi 
Ferhat Babur “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 11 Aralık 2013’te tutuklandı.
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tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 18 kişi 
gözaltına alındı. 

 Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Aralık 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu 
“YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltı-
na alınan 18 kişiden Ali Tetik, Nurettin Erkul, 
Agit Can ve İzzet Yıldız “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüte yardım ve yatak-
lık yaptıkları” suçlamalarıyla 30 Aralık 2013’te 
tutuklandı.

•   Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 30 Aralık 2013’te ev 
baskını düzenleyen polis ekipleri ve özel harekât 
timleri Barış Anneleri İnisiyatifi aktivisti Fatma 
Deniz’i gözaltına alırken operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı.

•   Kars’ta 27 Aralık 2013’te ev baskınları düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “bir protesto gösterisinde kolluk 
kuvvetlerine direndikleri” gerekçesiyle gözaltı-
na aldığı 7 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından 30 Aralık 2013’te tutuklandı.

•   Diyarbakır’da 31 Aralık 2013’te ev baskınları 
düzenleyen polis ekipleri Sur Belediyesi Meclisi 
üyesi Ali Rıza Çiçekli, İl Genel Meclisi üyesi 
Mehmet Güzel ile Mehmet Yalçın’ı gözaltına 
alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıkla-
ma yapılmadı.

•   Van’ın Saray İlçesi’nde ve Özalp İlçesi’nde 27 
Aralık 2013’te ev baskınları düzenleyen özel 
harekât timleri ve askerî ekipler “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla BDP 
yöneticisi veya üyesi olan 9 kişiyi gözaltına aldı.

•   Kars’ta 27 Aralık 2013’te ev baskınları düzen-
leyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri “bir protesto gösterisinde kolluk kuv-
vetlerine direndikleri” gerekçesiyle 6’sı Kafkas 
Üniversitesi öğrencisi 7 kişiyi gözaltına aldı.

• Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 26 Aralık 
2013’te, ev baskınları düzenleyen özel harekât 
polis ekipleri BDP üyeleri İbrahim Öztürk, 
Hoşnav Ata ve Ferit Süer’i gözaltına alırken 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama ya-
pılmadı.

•   Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 26 Aralık 2013’te 
ev baskını düzenleyen Teröerle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Fikret Aksoy’u gö-
zaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 27 Aralık 2013’te 
ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “bir protesto gös-
terisinde kolluk kuvvetlerine direndikleri” ve 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 
6 kişiyi, Manisa’da ise aynı soruşturma kapsa-
mında bir kişi gözaltına aldı.

•   Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Aralık 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 

2013 yılında “KCK ve ilintili dosyalar” ile ilişkili soruşturmalar kapsamında 1302’si tutuklu 2892 
kişi yargılandı. Yargılamalar sonunda 579 kişi tahliye edildi. 2892 kişinin yargılandığı toplam 
112 davadan 34’ü yıl içinde sonuçlandı. Bu davalarda 278 kişiye hapis veya para cezası verildi. Bu 
cezalar 278 kişi için toplam 2572 yıl 1 ay 24 günü ve 11 kişi için 106 bin 880 TL’yi buldu.

Toplam 
Dava Sayısı

Toplam 
Sanık 
Sayısı

Yargılanmaya
Devam Eden

Sanık

Beraat 
Eden
Sanık

Tutuklu 
Sanık

Tutuklu 
Kalan
Sanık 

Tahliye 
Edilen
Sanık

Mahkûm 
Olan 
Sanık

112 2892 2466 148 1302 723 579 278

1. KCK/TM SORUŞTURMALARI/DAVALARI
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22 Mart 2013’te devam eden duruşmada sanıkların 
Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, du-
ruşmaya sağlık nedenlerinden ötürü katılamayan 
Faysal Sarıyıldız hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan 
sağlık raporu istenmesine karar vererek duruşmayı 
27 Mart 2013’e erteledi.

Kararın ardından 12 kişinin yargılanmasına 29 
Ağustos 2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkla-
rın Kürtçe savunmalarını ve savcının esas hakkın-
daki mütalaasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 
erteledi. 

12 kişinin yargılanmasına 12 Kasım 2013’te devam 
edildi. Duruşmada sanıkların Kürtçe savunmala-
rını ve savcının esas hakkındaki mütalaasını alan 
mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Ocak 2014’e erteledi.

İstanbul (4. Dosya)

“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye ve 
yöneticilerine; insan hakları savunucularına; sen-
dikacılara; akademisyenlere; hukukçulara; beledi-
yelere; basın-yayın çalışanlarına; milletvekillerine 
yönelik düzenlenen ve binlerce insanın tutuklan-
masıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 13 
Ocak 2012’de İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, 
Mersin, Adana, Van, Malatya, Bursa, Kocaeli, Ga-
ziantep, Hakkâri, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Mardin, 
Muş, Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak’ta Terörle Müca-
dele Şubelerine bağlı polis ekipleri ev ve kurum 
baskınları düzenlemişti.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 
yürütülen operasyonda 39 kişi gözaltına alınmıştı. 
Gözaltına alınanlardan mahkemeye sevk edilen 31 
kişinin aralarında BDP Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi Tuncer Bakırhan, BDP eski milletvekili Fat-
ma Kurtulan, BDP İstanbul il ve ilçe örgütü yöne-
ticilerinin de bulunduğu tamamı 17 Ocak 2012’de 
tutuklanmıştı.

Tutuklanan 31 kişiden dosyası ayrılan BDP Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan ve BDP 
eski milletvekili Fatma Kurtulan’ın da bulunduğu 
21 kişi hakkındaki iddianame 2 Ocak 2013’te İstan-
bul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlandı. Fat-
ma Kurtulan’ın “yasadışı örgüt yöneticisi olmak” 
suçlamasıyla dosyanın 1 numaralı sanığı olarak 
gösterildiği iddianame değerlendirilmesi amacıyla 
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Şırnak

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılan-
maya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzen-
lenen operasyonun ardından, aralarında Şırnak 
milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 41’i 
tutuklu 55 sanığın yargılanmasına 2 Ocak 2013’te 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mayla devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 55 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında mah-
keme heyeti 7 saatlik aranın ardından kararını 
açıkladı.

Heyet adına kararı açıklamadan önce kısa bir açık-
lama yapan mahkeme başkanı, “taş atanlara” 6 yıl 3 
ay hapis ceza verdiklerini belirtip ancak “yasadışı 
örgüt üyesi olanların” azmettirici olduğunu iddia 
ederek, bundan dolayı onlara daha fazla vermeleri-
nin normal olduğunu savundu. Daha sonra kararı 
açıklayan mahkeme başkanı, Şırnak Milletvekili 
Faysal Sarıyıldız’ın da olduğu 12 kişinin dosyasını 
bugünkü duruşmaya raporlu olduklarından do-
layı katılmamalarından dolayı kararı daha sonra 
açıklamak üzere ayırdı. Mahkeme heyeti 40 kişiye 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde 
bulundurdukları” gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay ile 17 yıl 
arasında değişen hapis cezası olmak üzere toplam 
401 yıl 9 ay hapis cezası verdi. “Yasadışı örgüt 
propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” 
suçlamalarından ceza verilmediğini söyleyern 
mahkeme başkanı, sanıklardan Rıdvan İnal’ın tah-
liye edilmesine, Ayhan Deniz’in ise akıl hastalığı 
olmasından dolayı cezalandırılmamasına, sanık 
Yusuf Kulu’nun ise yargılama aşamasında ölümün-
den dolayı hakkındaki davanın düşürülmesine, 
Mehmet Emin Ülger’in ise beraat etmesine karar 
verdi. 

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da olduğu 
12 kişinin yargılanmasına 1 Mart 2013’te devam 
edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, tutuklulardan 
bir kısmının raporlu olması ve bazılarının da du-
ruşmaya telekonferans yolu ile ifade vermek için 
yaptıkları başvurudan dolayı duruşmayı erteledi.

15 Mart 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, olası kararı 
açıklamak üzere duruşmayı erteledi. 
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itirafçı İrfan Dündar’ın tanık olarak dinlenmesine 
karar vererk duruşmayı erteledi.

28 Mart 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatların 
avukatlarının talep ve görüşlerini dinledikten sonra 
tutuklu sanıklardan Şaziye Öner, Mustafa Eraslan, 
Mehmet Sabırtaş ve Cemal Demir’in tutuksuz yar-
gılanmak üzere tahliye edilmesine ve itirafçı İrfan 
Dündar’ın ise duruşmalara katılmadan talimatla 
dinlenmesine karar vererk duruşmayı erteledi. 

23’ü tutuklu 50 kişinin yargılanmasına 20 Haziran 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların Kürt-
çe ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukat-
ların avukatlarının talep ve görüşlerini dinledikten 
sonra tutuklu sanıklardan Mehmet Deniz Büyük, 
Serkan Akbaş, Servet Demir, Mehmet Ayata, Şakir 
Demir, Mizgin Irgat, Mensur Işık adlı 7’sinin tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

16’sı tutuklu 50 kişinin yargılanmasına 17 Eylül 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatların 
avukatlarının talep ve görüşlerini dinledikten son-
ra tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam 
etmesine ve savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlamasına karar vererek duruşmayı erteledi.

16’sı tutuklu 50 kişinin yargılanmasına 19 Aralık 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların Kürt-
çe ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukat-
ların avukatlarının talep ve görüşlerini dinledikten 
sonra tutuklu sanıklardan Mehmet Sani Kızılkaya, 
Asiye Ülker, Muhdi Öztüzün ve Bedri Kuran’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı 8 Nisan 2014’e erteledi. 

Esendere/Hakkâri

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) kendilerine 
yönelik yapılan tutuklama operasyonlarına dikkat 
çekmek amacıyla başlattığı “Buradayım, BDP’ye 
üye oluyorum-ez li virim” temalı kampanya kap-
samında savcılığa dilekçe verdikleri gerekçesiyle 
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere 
Beldesi’nde 12 Ocak 2012’de düzenlenen eş zaman-
lı ev baskınları sonucu gözaltına alınan Esendere 
Belediye Başkanı Hurşit Altekin, Yüksekova eski 
Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP eski İlçe 
Yöneticisi Yılmaz Gözyan, BDP Yüksekova İlçe 

İddianameyi 17 Ocak 2013’te kabul eden İstanbul 
22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13’ü tutuklu 21 kişi-
nin yargılanmasına 30 Nisan 2013’te başlandı.

Duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve 
Kürtçe savunmalarını alan mahekeme heyeti, 
savcının dosyaya “yetkisizlik” kararı verilmesi ve 
sanıkların tahliye edilmesi talebini kabul ederek 
tutuklu 13 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek dava dosyasını 
Ankara’ya gönderdi.

Ağrı

Ağrı’da 2012 yılının Mayıs ayında düzenlenen ope-
rasyonun ardından tutuklanan 8 kişi hakkında “ya-
sadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla 
açılan dava 2 Ocak 2013’te sonuçlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar du-
ruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savun-
malarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan 
BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat’a (49) 10 yıl 6 ay 
hapis cezası, Veysi Biçen’e (29) 13 yıl 6 ay hapis ceza-
sı, İkram Oğul’a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, 
Filiz İraz’ın savunmasının alınamaması nedeniyle 
dosyasının ayrılmasına, Mensure Aslan’ın, Nebahat 
Pürnek’in, Sayme Bayar’ın ve Mehmet Bobilik’in de 
beraat etmesine karar verdi.

İstanbul (2. Dosya)

İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına 
alınan 46’sı avukat 50 kişi hakkında hazırlanan 890 
sayfalık iddianame tamamlanarak 6 Nisan 2012’de 
kabul edilmesi amacıyla İstanbul 16. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede 35 
tutuklu arasında bulunan Asrın Hukuk Bürosu’na 
bağlı avukatlar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
etmekle” ve “yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” 
suçlanmıştı.

İddianamenin 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin 
ardından 27’si tutuklu 50 kişinin yargılanmasına 3 
Ocak 2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların Kürtçe ifade vermesini dik-
kate almayan mahkeme heyeti, sanık avukatların 
avukatlarının talep ve görüşlerini dinledikten sonra 
tutuklu sanıklardan Avukat Davut Uzunköprü’nün 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve 
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ye Başkanı Mehmet Demir ve BDP İl Başkanı Agit 
İke’nin de bulunduğu 44’ü tutuklu 68 sanık hakkın-
da “yasadışı örgüt üyesi oldukları”; “yasadışı örgüt 
faaliyetlerini düzenlemek suretiyle yasadışı örgütü 
yönettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarından 20 yıla kadar hapis cezası 
talep edilmişti.

68 kişinin yargılanmasına iddianameyi kabul eden 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Ocak 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların ve 
sanık avukatlarının ifadelerini ve taleplerini dinle-
yen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı erteledi.

38’i tutuklu 68 kişinin yargılanmasına iddianameyi 
kabul eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
28 Haziran 2013’te devam edildi. Duruşmada 
sanıkların ve sanık avukatlarının ifadelerini ve 
taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan Ayşe İrmez’in tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

37’si tutuklu 68 kişinin yargılanmasına iddianameyi 
kabul eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
13 Eylül 2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkla-
rın ve sanık avukatlarının ifadelerini ve taleplerini 
dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

37’si tutuklu 68 kişinin yargılanmasına iddianameyi 
kabul eden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
22 Kasım 2013’te devam edildi. Duruşmada sanık-
ların ve sanık avukatlarının ifadelerini ve taleple-
rini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı 28 Şubat 2014’e erteledi. 

Diyarbakır (Ana Dava)

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı bir 
yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamın-
da faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla 108’i tutuklu, 
19’u firarî, 175 kişinin yargılanmasına 18 Şubat 
2013’teki duruşmayla devam edildi.

Bir aydır Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde-
ki devam eden davanın duruşmasında sanıklarla 

yöneticilerinden Mehmet Çapraz, BDP üyeleri Sı-
racettin Fırat, Abdurrahman Gemicioğlu ile Siirt’in 
Pervari İlçesi’nde gözaltına alınarak Yüksekova’ya 
getirilen Sabri Tümen “yasadışı örgüt üyesi olduk-
ları”, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasa-
dışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarıyla 16 
Ocak 2012’de tutuklanmıştı.

Sekizi tutuklu toplam 30 kişinin yargılandığı dava-
nın 9 Ocak 2013’te Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasına katılan tutklu sanıklardan 
Arif Karay ile Cemil Bor’un Kürtçe savunma yap-
ma taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Ruken 
Yetişkin ile Nazif Ataman’ın kefalet karşılığında 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı 15 Şubat 2013’e erteledi.

Afyon

Afyon’da Kocatepe Üniversitesi öğrencisi 12 kişi 
hakkında Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi’ne 
üye oldukları gerekçesiyle “yasadışı örgüte üye ol-
mak” suçlamasıyla açılan davaya 16 Ocak 2013’te 
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Elazığ

Elazığ’da 24 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonlar sonucu Yurtsever 
Devrimci Gençlik Hareketi üyesi ve Fırat Üniver-
sitesi öğrencisi 3’ü tutuklu 7 kişi hakkında açılan 
davanın sonuçlandığı 11 Ocak 2013’te öğrenildi.

Malatya. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Aralık 
2012’de görülen karar duruşmasında sanıkların 
esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, 3 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
larıyla 7’er yıl 1’er ay hapis cezası, üç kişiye “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er 
hapis cezası, bir kişiye de 10 yıl hapis cezası verdi.

Şırnak (2. Dosya)

Şırnak ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruştur-
ması” adı altına başlatılan operasyon sonunda 68 
kişiyle ilgili soruşturmanın tamamlandığı 20 Ocak 
2012’de öğrenilmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianamede aralarında Şırnak Belediye 
Başkanı Ramazan Uysal, Balveren Belde Belediye 
Başkanı Abdurrezak Yıldız, Kumçatı Belde Beledi-
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zılkaya, Yakup Kırmızı, Mehmet Bozdağ, Sadık 
Özbay, Yorgun Bektaşoğlu, Yaprak Oruç’a 12’şer 
yıl hapis cezası, Leyla Ülgen, Murat Dak ve Saadet 
Hocaoğlu’na 9’ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanık-
lar ise beraat etti.

Adana

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yasadışı 
bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsa-
mında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla Adana’da 8 
Ekim 2011’de düzenlenen operasyonlar sonucu 9’u 
tutuklu 16 kişinin yargılanmasına 17 Ocak 2013’te 
devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruş-
masında sanıkların Kürtçe savunma yapma talep-
lerini kabul etmeyen mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla sanıklardan 
Cafer Temel’e 6 yıl 3 ay hapis cezası; Mahmut İşlek, 
Abdul Mecit Er, Mehmet Cihan Kıran, Şeyhmus 
Kabak, Esma Ece, Kamuran Sunbat, Mehmet Emin 
Oruç, İsa Turan, Hüseyin Güroğlu ve Murat Kurt’a 
7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Zeki Karataş, Mehmet 
Tayyip Yıldız, Neval Aydın, Musa Ertaş ve Mehmet 
Bozhan’a ise 10’ar yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, 16 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan 
kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi. 

Van

Van’da 7 Haziran 2012’de Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruştur-
ması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 14 kişiden Van 
Belediye Başkanı Bekir Kaya, Asrın Hukuk Bürosu 
avukatlarından Cüneyt Caniş, İçişleri Bakanlı-
ğı tarafından görevden alınan Başkale Belediye 
Başkanı İhsan Güler, BDP Muradiye İlçe Örgütü 
Başkanı Mehmet Şirin Yıldız, Özalp Belediye Baş-
kanı Murat Durmaz, BDP Başkale eski İlçe Örgütü 
Başkanı ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 
üyesi Derviş Polat, Edremit Belediye Başkanı Ab-
dulkerim Sayan, BDP Çaldıran İlçe Örgütü Başkanı 
Metin Adugit, BDP Erciş eski İlçe Örgütü Başkanı 
Veli Avcı ile BDP Özalp İlçe Örgütü Başkanı Yakup 

ilgili delilleri ve iddiaları okuyan ve ara kararını 
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 
Yenişehir Belediye Başkanı Fırat Anlı, Şırnak Bele-
diye Başkanı Ahmet Ertak, Dicle Belediye Başkanı 
Abdullah Engin, Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan 
Türk, Batman eski Belediye Başkanı Hüseyin Kal-
kan, Hakkâri eski Belediye Başkanı Kazım Kurt ve 
sosyolog Aslan Özdemir ile Fadile Bayram, Takibe 
Tugay ve Hasan Öner’in tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine, 98 tutuklu sanığın ise 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi.

6 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkları dinleyen ve 
sanıklar hakkındaki delil ikamelerini okuyan mah-
keme heyeti duruşmayı erteledi.

17 Haziran 2013’teki duruşmada sanıkları dinleyen 
ve sanıklar hakkındaki delil ikamelerini okuyan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ali Oruç ve 
Nadir Bingöl’ün tutuksuz yargılanmak üzere tah-
liye edilmesine karar vererek duruşmayı 16 Eylül 
2013’e erteledi.

96’sı tutuklu, 19’u firarî, 175 kişinin yargılanmasına 
16 Eylül 2013’ten beri kesintisiz devam ediyordu. 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Ekim 
2013’te görülen duruşmada sanıkları dinleyen ve 
sanıklar hakkındaki delil ikamelerini okuyan mah-
keme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halleri-
nin devam etmesine karar vererek duruşmayı 13 
Ocak 2014’e erteledi.

Erzincan

Erzincan’da 7 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan Erzincan Üniversitesi öğ-
rencisi 9’u tutuklu 17 kişinin yargılanmasına 16 
Ocak 2013’te devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada gizli tanığın polis 
memuru olduğunun ortaya çıkması üzerine gizli 
tanık ifadelerini dava dosyasından çıkaran mah-
keme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını 
hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi.

10 Nisan 2013’teki duruşmada, daha önceki duruş-
mada gizli tanığın polis memuru olduğunun ortaya 
çıkması üzerine gizli tanık ifadelerinin dava dos-
yasından çıkarılmasına rağmen mahkeme heyeti, 
sanıklardan Sinan Salhan 13 yıl 6 ay hapis cezası, 
Bişar Bilen’e 18 yıl 6 ay hapis cezası, Abdullah Kı-
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mıştır. Bundan sonra sanıkların toplum huzurunu 
bozacak, sokak olaylarına destek verecekleri ortam 
kalmadığı için tutuklama sebebi de ortadan kalk-
mıştır. Bundan dolayı sanıkların tahliyesi yönünde 
karar verilmesini talep ediyorum” dedi. 

Sanıkların da esas hakkındaki mütalaaya karşı 
Kürtçe savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılan-
mak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruş-
mayı erteledi.

22 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
ve Türkçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
duruşmayı erteledi.

Operasyonun ardından Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde tutuksuz 13 kişinin yargılanmasına 
2 Temmuz 2013’te devam edildi. Duruşmada sanık 
avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 
tüm sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağına 
ilişkin adli kontrol kararının kaldırılmasına karar 
vererek duruşmayı 10 Ekim 2013’e erteledi.

Mardin

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanma-
ya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de 18 Ekim 
2011’de düzenlenen operasyonun ardından, BDP 
Mardin İl Örgütü Eş Başkanı Tarık Acar, BDP eski 
il başkanları Cemal Veske ve Ali Aslan, BDP eski il 
yöneticisi Hamza Vurgun, BDP üyesi Orhan Ablak, 
Gülten Yıldız, Ahmet Temel, Eğitim-Sen Mardin 
Şubesi eski Başkanı Doğan Anğay, Eğitim-Sen 
üyesi Seyfettin Yavuz, İHD Mardin Şubesi yöneti-
cisi Veysi Parıltı, Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri 
Osman Akkoyun, Hamit Turan, Adil Başaran, il 
genel meclis üyesi M. Tahir Adal’ın da aralarında 
bulunduğu 17’si tutuklu 51 kişinin yargılanma-
sına 22 Ocak 2013’te Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 49 ki-
şinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkla-
rın kimlik tespitini yapan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

Davanın 24 Ocak 2013’teki görülen duruşmasında 
sanıkların suçlamalara ilişkin ifadesini alan mah-
keme heyeti, tutuklu sanıklardan Adil Başaran, 

Almaç adlı 10 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla 10 Haziran 2012’de ve 11 Haziran 
2012’de tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından 10’u tutuklu 13 kişi hak-
kında başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan 
iddianameyi değerlendiren ve kabul eden Van 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 kişinin yargılanma-
sına 22 Ocak 2012’de başlandı.

Duruşmada tüm sanıklar adına konuşan Bekir 
Kaya, siyasi faaliyetleri nedeniyle yargılandıklarını, 
iddianamede “sözde Kürtler” ifadesinin geçtiğini, 
iddianamenin hukuki olmadığı için savunma yap-
mayacaklarını söyledi. 703 sayfalık iddianamenin 
özetini okuyan mahkeme heyeti duruşmayı 23 
Ocak 2013’e erteledi.

Duruşmada tüm sanıklar adına konuşan Bekir 
Kaya, konuşmasına savcının müdahale ettiğini 
belirterek bu duruma tepki göstermek amacıyla 
sanıklar ve avukatlarla beraber duruşma salonunu 
terk etti. Yapılan görüşmenin ardından sanıkların 
ve avukatların görüşme salonuna geçmesinin ar-
dından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

13 kişinin yargılanmasına 25 Ocak 2012’de devam 
edildi. Duruşmada sanıkların ifadelerinin alınması 
işlemini tamamlayan mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nıklardan Özalp Belediye Başkanı Murat Durmaz 
ve Edremit Belediye Başkanı Abdülkerim Sayan’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

22 Şubat 2012’deki duruşmada, önceki duruşmada 
karar altına alınmasına rağmen gizli tanığın duruş-
maya getirilmemesine tepki gösreten avukatların 
duruşma salonunu terk etmeleri üzerine mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

29 Mart 2013’teki duruşmada, sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, karar vermek 
için savcının da esas hakkındaki mütalaasını aldı. 
Sanıkların “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçun-
dan hapis cezasına mahkûm edilmelerini talep 
eden savcı ayrıca “sanıkların tutuklanma aşamasın-
da, yasadışı örgüt eylemlerine ve sokak olaylarına 
destek verdiği, toplumsal barışı bozan olayları dü-
zenleme eylemlerine devam ettikleri görülmüştür. 
Ancak yasadışı örgütün şiddet eylemlerine son 
verip, durdurması başsavcılığımızca dikkate alın-
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Ağrı (2. Dosya)

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçla-
masıyla Ağrı’da 2011 yılında düzenlenen operasyo-
nun ardından tutuklanan Reyhan Çomak, Sudan 
Güven ile Yaşar Karakuş’un yargılanmasına 23 
Ocak 2013’te Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 3 
kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, Sudan Güven’e 9 yıl hapis cezası, 
Reyhan Çomak’a ise 10 yıl hapis cezası verdi. Yaşar 
Karakuş ise yargılama sonunda beraat etti.

Ankara

Ankara’da 27 Kasım 2010’da Gençlik Kültür 
Merkezi’ne (GKM), Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin kararıyla baskın düzenleyen polis 
ekipleri “yasadışı eylem yapılacağı” gerekçesiyle 
46 kişiyi gözaltına almış, gözaltına alınanlardan 
Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Emine 
Altınkaya’nın da bulunduğu 11 kişi de tutuklan-
mıştı.

Davanın 24 Ocak 2013’te görülen duruşmasında 1’i 
tutuklu 43 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçla-
malarıyla yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan Basat’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ka-
rar vererek duruşmayı sanıkların esas hakkındaki 
son savunmalarını hazırlamaları amacıyla erteledi.

Davanın 17 Temmuz 2013’te görülen karar duruş-
masında tutuksuz 43 kişinin “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yap-
tıkları” suçlamalarıyla yargılanmasına Ankara 12. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada sanıkların esas hakkındaki son sa-
vunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklar Okan 
Başat ve Emre Karataş’a “yasadışı örgüt üyesi oldu-
ğu” iddiasıyla 8’er yıl hapis cezası, sanıklar Mehmet 
Salih Erşari, Mehmet Akyar, Erhan Ölçen, İdris 
Gürmez, Zübeyir Sızıcı, Mehmet Can Temel ve Ha-
san Ertuğrul’a aynı suçlamayla 9’ar yıl hapis cezası 
ve Okan Başat’a aynı suçlamanın yanı sıra “tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurduğu” iddiasıyla 
15 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 bin TL para cezası verdi.

Mehmet Dayan, Naime Akın, Veysi Parıltı, Tarık 
Acay, Cemal Keskin, Ayhan Doğan, Orhan Ablak 
ve Adil Özkan adlı 9’unun tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

26 Mart 2013’teki duruşmada sanıklara ilişkin delil 
ikamelerini okuyan mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nıklardan Mardin İl Genel Meclis üyesi Tahir Adal 
ve BDP Mardin eski İl Örgütü Başkanı Abdullah 
Akikol’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
melerine karar vererek duruşmayı 4 Haziran 2013’e 
erteledi.

8’i tutuklu 51 kişinin yargılanmasına 3 Eylül 2013’te 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıy-
la 51 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında 
sanıkların suçlamalara ilişkin Kürtçe ifadesini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hal-
lerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
19 Kasım 2013’e erteledi. 

Emine Akman

İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir 
grubun boş bir markete molotofkokteyli atması 
nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın 
bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi 
öğrencisi Emine Akman darp edilerek gözaltına 
alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
lanmıştı.

“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan 
Emine Akman’ın 22 Ocak 2013’te İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sav-
cının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mah-
keme heyeti, Emine Akman’ın tutukluluk halinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

23 Mayıs 2013’te devam eden duruşmada Emine 
Akman’ın son savunmasını alan mahkeme heye-
ti, Emine Akman’a 7 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası 
verdi. Emine Akman’ın tutuklu bulunduğu süreyi 
göz önünde tutarak tahliye edilmesine karar veren 
mahkeme heyeti, Özgür Mumcu hakında da Radi-
kal Gazetesi’nde “Emine Akman’a barış yok” baş-
lığıyla yayımlanan yazısı nedeniyle suç duyurunda 
bulundu.
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28 Haziran 2012’de adliyeye sevk edilen KESK 
Başkanı Lami Özgen’in de arasında bulunduğu 16 
kişiden ise mahkeme heyeti, Çerkez Aydın, Veysel 
Özhekdi, Hasan Örgün, Şerif İldoğan, Mehmet 
Bozgeyik, Fikret Çalağan’ın tutuklanmasına karar 
vermiş böylelikle KESK’e ve bağlı bulunan sendi-
kalara yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi 
tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından Ankara Cumhuriyet 
Başsavcıvekilliğinin 72 kişi hakkında başlatılan 
soruşturmayı tamamladığı 28 Ocak 2013’te öğre-
nildi. “KCK Soruşturması” adı altında tamamlanan 
soruştumanın sonunda hazırlanan iddianame 
değerlendirilmesi amacıyla Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. 

İddianameyi 13 Şubat 2013’te kabul eden Ankara 
13. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma tarihini daha 
sonra belirleyeceğini açıkladı.

Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayyurt’un hazırladığı 
iddianamede “şüpheli” olarak yer alanlar şu şekilde:

“Abdulgani Cayhan, Abdulkadir Baydur, Abdullah 
Karahan, Ahmet Koçyiğit, Alican Kaplan, Alipaşa 
Şanlı, Aykut Erhan Turgut, Ayten Tekeş, Bekir Gür-
büz, Belgizar Sazak, Bülent Kaya, Cebrail Arslan, 
Cemil Özen, Cemile Duman, Cengiz Paycu, Cezmi 
Gündüz, Civan Yıldırım, Çerkez Aydemir, Deniz 
Bozbey, Devrim Kahraman, Emel Emre, Erdal 
Turan, Erdal Yılmaz, Faik Deli, Feruh Çelik, Fikret 
Çalağan, Hadi Aslan, Hamdullah Yıldırım, Hanım 
Koçyiğit, Hasan Kaldık, Hasan Ölgün, Hayati Meh-
metoğlu, İlhan Akbaş, İsmail Remzi Kaya, İzzettin 
Alpergin, İzzettin Ekin, Kasım Birtek, Lami Özgen, 
Lokman Özdemir, Mehmet Arda, Mehmet Boz-
geyik, Mehmet Sadık Varli, Mehmet Sezgin İbin, 
Mehmet Sıddık Akın, Mesut Fırat, Metin Vuranok, 
Murat İrfan Işık, Mustafa Bozan, Mütahir Karakuş, 
Müzahit Karakuş, Nihat Kılınçalp, Niyazi Yılmaz, 
Osman İşçi, Özkan Yorgun, Reşit Sünbül, Sadret-
tin Kaya, Sakine Esen Yılmaz, Salih Ersan, Seyran 
Şık, Sibel Anıl, Sinan Gündüz, Sinan Muşlu, Şahin 
Kayıkçı, Şerif İldoğan, Tarık Kaya, Veysel Özhekti, 
Yılmaz Güneş, Yılmaz Meşeli, Yılmaz Yıldırımcı, 
Yunus Akıl, Yusuf Kösele ve Zeyyad Ceylan.”

Duruşma tarihini 10 Nisan 2013 olarak belirleyen 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan SES Genel 
Sekreteri Sıddık Akın, Eğitim-Sen Tunceli Şubesi 

Mahkeme heyeti, 34 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan 
kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi. 

Sendikacılar/Ankara

Alternatif bir devlet modeli olduğu iddia edilen ve 
14 Nisan 2009’da düzenlenen ilk operasyonun ar-
dından bu yana binlerce kişinin gözaltına alındığı; 
aralarında milletvekilleri, insan hakları savunucu-
ları, belediye başkanları, gazeteciler, sendikacılar, 
parti yöneticileri, akademisyenler, hukukçular, 
sağlıkçılar, basın-yayın çalışanlarının da bulundu-
ğu yüzlerce kişinin tutuklandığı “Koma Ciwaken 
Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye 
Meclisi (KCK/TM)” adlı yapılanmaya yönelik 
devam eden “KCK Soruşturması” kapsamında 25 
Haziran 2012’de Ankara merkezli olmak üzere top-
lam 17 şehirde (Mersin, İstanbul, Siirt, Diyarbakır, 
Eskişehir, Kocaeli, Adana, Sakarya, Hakkâri, İzmir, 
Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Van, Kars, Antalya) 
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 
gözaltı operasyonları düzenlemişti.

Operasyon kapsamında Ankara’da Kamu Emek-
çileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel 
Merkezi ile KESK’e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçi-
leri Sendikası (Eğitim-Sen), Sağlık ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikası (SES), Büro Emekçileri 
Sendikası (BES), Enerji Sanayi ve Maden Kamu 
Emekçileri Sendikası (ESM), Tüm Belediye ve Ye-
rel Yönetim Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen), 
Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası 
(Haber-Sen) ve Tarım Orman, Çevre ve Hayvan-
cılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası’nın 
(Tarım Orkam-Sen) genel merkezlerine, şubeleri-
ne, İHD Siirt Şubesi’ne ve haklarında yakalama ve 
arama kararı çıkarılan 71 kişinin evlerine baskın 
düzenlenmişti.

Operasyon sonunda 58 kişinin gözaltına alınma-
sına karar verildiği ve gözaltına alınan 53 kişiden 
sorguları tamamlanan 34’ü 28 Haziran 2012’de 
adliyeye sevk edilmiş ve 34 kişiden 22’si çıkarıldık-
ları Ankara 12. Ağır Mahkemesi tarafından “KCK 
Soruşturması” kapsamında tutuklanmıştı.
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8 Şubat 2013’e kadar kesintisiz devam edecek olan 
duruşmayı mahkeme heyeti 5 Şubat 2013’e erteledi.

8 Şubat 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
ifade verme taleplerini daha sonra değerlendirmek 
üzere reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ilişkin 
suçlamaları okuduktan sonra tutuklu sanıklardan 
DİHA muhabirleri Çağdaş Kaplan, Zuhal Tekiner 
ve Pervin Yerlikaya Babil, ANF muhabiri İsmail 
Yıldız, Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Ziya Çiçekçi, Demokratik Mo-
dernite Dergisi İmtiyaz Sahibi Ömer Çiftçi ile Saffet 
Orman’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine, 26 sanığın ise tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

26’sı tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılan-
masına 26 Nisan 2013’te devam edildi. Duruşmada 
iddianameyi ve sanıklara ilişkin suçlamaları oku-
yan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan ANF 
muhabiri Zeynep Kuray ile DİHA muhabiri Sadık 
Topaloğlu tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine, 24 sanığın ise tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 19 Ha-
ziran 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 17 
Haziran 2013’e erteledi.

44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “ya-
sadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının 
yöneltildiği 102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan 
iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen dosya-
larla birlikte 24’ü tutuklu 46 basın yayın çalışanının 
yargılanmasına 19 Haziran 2013’te devam edildi.

Duruşmada iddianameyi ve sanıklara ilişkin suçla-
maları okuyan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar-
dan Dicle Haber Ajansı muhabiri Ömer Çelik ile 
Demokratik Modernite Dergisi editörü Selahattin 
Aslan’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine, 22 sanığın ise tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 27 Eylül 2013’e 
kadar kesintisiz devam etmek üzere 25 Eylül 2013’e 
erteledi.

22’si tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılanma-
sına 27 Eylül 2013’te devam edildi. Duruşmada id-
dianameyi ve sanıklara ilişkin suçlamaları okuyan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İrfan Bilgiç 
ve Fatma Koçak’ın tutuksuz yargılanmak üzere tah-
liye edilmesine, 20 sanığın ise tutukluluk hallerinin 

Başkanı Hasan Ölgün, Eğitim-Sen Adıyaman 
Şubesi yöneticisi Erdal Yılmaz, Eğitim-Sen üyesi 
Hanım Koçyiğit, BTS Diyarbakır Şubesi Sekreteri 
Veysel Özhekti ve Haber-Sen üyesi Sibel Anıl’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 15 
Şubat 2013’te karar verdi.

İddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 22’si tutuklu 72 kişinin yargılan-
masına 10 Nisan 2013’te başlandı. Duruşmada 
sanık avukatlarını dinleyen ve sanıkların kimlik 
tespitini yapan mahkeme heyeti, savcının da gö-
rüşü doğrultunda tutuklu 22 sanığın tamamının 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı 8 Temmuz 2013’e erteledi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz 72 
kişinin yargılanmasına 8 Temmuz 2013’te devam 
edildi. Duruşmada sanık avukatlarını dinleyen ve 
sanıkların ifadesini mahkeme heyeti, haklarında 
adli kontrol olan sanıkların kontrollerini kaldıra-
rak duruşmayı 25 Kasım 2013’e erteledi.

İstanbul (3. Dosya)

“KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de 
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 
sekiz ilde başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 
büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın 
düzenleyerek gözaltına aldığı 49 basın yayın çalı-
şanından 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2011’de “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 49 kişiden 44’ü hakkında başlatı-
lan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 27 Nisan 
2012’de kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti.

44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “ya-
sadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının 
yöneltildiği 102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan 
iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen dosya-
larla birlikte 33’ü tutuklu 46 basın yayın çalışanının 
yargılanmasına 4 Şubat 2013’te devam edildi.

İddianamenin okunmasına devam edilen duruş-
mada mahkeme heyeti, sanıkların Kürtçe ifade 
verme taleplerini daha sonra değerlendirmek üzere 
reddetti.
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12 Şubat 2013’teki duruşmada sanıkların Türkçe ve 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, Hikmet 
Kapancı’nın, BDP üyesi Kamber Söylemez’in ve 
BDP İl Başkan Yardımcısı Zeki Kılıçgedik’in tutuk-
suz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı 13 Mart 2013’e erteledi.

7’si tutuklu 10 kişinin yargılanmasına 16 Mayıs 
2013’te Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 7 Haziran 2013’e erteledi. 

7’si tutuklu 10 kişinin yargılanmasına 7 Haziran 
2013’te Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

7’si tutuklu 10 kişinin yargılanmasına 30 Temmuz 
2013’te Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve Kürt-
çe ifadelerini alan mahkeme heyeti, aralarında BDP 
İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi 
yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 8 sa-
nığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
5’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Meh-
met Toktay ve Gökhan İmer için ise beraat etti.

Yüksekova/Hakkâri

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 12 Ocak 2012’de 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyonun ardından 7’si tutuklu 30 kişinin yargılan-
masına 15 Şubat 2013’te başlandı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin büyük bir 
kısmının toplanmasını ve tutukluluk sürecini göz 
önünde bulundurarak tutuklu sanıklar Esendere 
Beldesi Belediye Başkanı Hurşit Alptekin, BDP 
üyeleri Siracettin Fırat, Mehmet Çapraz, Abdur-
rahman Gemicioğlu, Sabri Tümen, Arif Karay ile 
Cemil Bor’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi.

Mardin (2. Dosya)

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılan-

devam etmesine karar vererek duruşmayı 1 Kasım 
2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 28 Ekim 
2013’e erteledi.

20’si tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılanma-
sına 1 Kasım 2013’te devam edildi. Duruşmada id-
dianameyi ve sanıklara ilişkin suçlamaları okuyan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hal-
lerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 2 
Aralık 2013’e erteledi. 

20’si tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılan-
masına 6 Aralık 2013’te devam edildi. 2 Aralık 
2013’ten beri devam eden davanın duruşmasında 
sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan Nilgün Yıldız’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
13-17 Ocak 2014’e erteledi. 

Ağrı (3. Dosya)

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçla-
masıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 3 Aralık 
2011’de düzenlenen operasyonun ardından 10’u 
tutuklu 15 sanığın yargılanmasına 7 Şubat 2013’te 
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edil-
di.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 15 ki-
şinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkla-
rın Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Muhlis Altun, Beritan 
Doğan ve Burhan Karatay’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erte-
ledi. 

Malatya

Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin 19 Haziran 2012’de “KCK Soruşturma-
sı” adı altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskın-
ları sonucu gözaltına alınan 11 kişiden aralarında 
BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya 
Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulundu-
ğu 10 kişi 22 Haziran 2012’de tutuklandı. 

10 kişinin yargılanmasına 11 Şubat 2013’te Malatya 
4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşma-
da sanıkların kimlik tespitini yapan ve Türkçe ve 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi.
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2011’de Diyarbakır’da polis ekiplerinin düzenlediği 
operasyonun ardından aralarında BDP Bağlar İlçe 
Başkanı Ali Yüce’nin ve Diyarbakır Büyükşehir Be-
lediyesi meclis üyesi Abdulkadir Göktumur’un da 
bulunduğu 43’ü tutuklu 95 kişinin yargılanmasına 
22 Şubat 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada sanıklara dair iddiaları değerlendiren 
ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi.

1 Mart 2013’teki duruşmada sanıklara dair iddia-
ları değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Abdulselam Demirkı-
ran, Fatma Kızılkaya, Selam Taş ve Şehmus İnci’nin 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

39’u tutuklu 95 kişinin yargılanmasına 25 Nisan 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara dair iddia-
ları değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Şahin Sayar, Ceylan 
Gültekin, Mahmut Çelik, Tahir Baran, Derya Tam-
riş, Mehmet Akıcı ve Mehmet Çelik adlı 7 sanığın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

32’si tutuklu 95 kişinin yargılanmasına 25 Haziran 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara dair iddia-
ları değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme 
heyeti duruşmayı erteledi. 

31’i tutuklu 95 kişinin yargılanmasına 2 Ekim 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara dair iddia-
ları değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme 
heyeti DTK Daimi Meclis üyesi Çimen Altürk’ün 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ka-
rar vererek duruşmayı erteledi. 

30’u tutuklu 95 kişinin yargılanmasına 25 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara dair iddia-
ları değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme 
heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 12 Mart 
2014’e erteledi. 

maya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de dü-
zenlenen operasyonun ardından, arasında Mardin 
Milletvekili Gülseren Yıldırım’ın da bulunduğu 
10’u tutuklu 22 sanığın yargılanmasına 15 Şubat 
2013’te Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 22 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
ların Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan mesane kanseri teşhisi konan 
Abdulkadir Çuğratay ve Genco Akman’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vere-
rek duruşmayı erteledi.

5 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunma yapma talebini “tercüman olmadığı” 
gerekçesiyle reddeden mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 28 Haziran 2013’e erteledi. 

8’i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına 8 Ekim 
2013’te Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 22 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
ların Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık 2013’e 
erteledi.

Dicle Üniversitesi/Diyarbakır

Diyarbakır’da 16 Mart 2012’de Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
operasyon sonucu 7’si tutuklu Dicle Üniversitesi 
öğrencisi 10 kişi hakkında “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi olma-
makla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” 
suçlamalarıyla dava açılmıştı. Davanın 2012 yılının 
Haziran ayında görülen ilk duruşmasında 3 kişi 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

Davanın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
18 Şubat 2013’te görülen 2. duruşmasında sanıkla-
rın ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 4 sanığın 
da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 29 Nisan 2013’e erteledi.

Bağlar/Diyarbakır

“KCK Soruşturması” kapsamında 22 Kasım 
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Şanlıurfa

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçla-
masıyla Şanlıurfa’da 2010 yılında düzenlenen ope-
rasyonun ardından Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Ayhan’ın da arasında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sa-
nığın yargılanmasına 27 Şubat 2013’te Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 28 
kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 19 kişiye 
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, tutuklu sanıklar Azize 
Yağız, Adile Fidan, Mikail Gözek’e ise 10’ar yıl hapis 
cezası olmak üzere toplam 148 yıl 9 ay hapis cezası 
verirken, 4 sanığın da beraat etmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tutuklu 
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın ve BDP 
Parti Meclisi üyesi Mahmut Çelik’in dosyalarını 
ayırarak 2 sanığın bir sonraki duruşma gününü 
ise avukatlara daha sonra tebliğ edileceğine karar 
verdi.

Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın ve Mahmut 
Çelik’in tutuklu olarak yargılanmasına 14 Kasım 
2013’te Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargı-
lanan 2 kişi hakkında savcının esas hakkındaki mü-
talaasını alan mahkeme heyeti, İbrahim Ayhan’ın ve 
Mahmut Çelik’in “kaçma şüphelerinin bulunması” 
ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçesiyle tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 23 Ocak 2014’e erteledi.

Çukurca/Hakkâri

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 2011 yılının 
Temmuz ayında “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyon sonucu tutuklu 6 kişinin 
yargılanmasına 28 Şubat 2013’te devam edildi.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme 
heyeti, BDP Çukurca İlçe Örgütü eski yöneticile-
rinden Suphi Çetin ve Ferhem Akgöz’ün tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

4’ü tutuklu 6 kişinin yargılanmasına 28 Haziran 
2013’te devam edildi. Van 3. Ağır Ceza Mahkeme-

Adana

Adana’da 6 Mart 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-
rında dava açılan 13’ü tutuklu 54 kişinin yargılan-
masına 25 Şubat 2013’te devam edildi. Adana 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, DİHA 
muhabiri Özlem Ağuş’un da tutuklu 9 sanığın tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

22 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nıklar Hüseyin Oğaç, Fikriye Özbay, Refik Bayav 
ile Sadrettin Argın’ın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ertele-
di. 

5’i tutuklu 54 kişinin yargılanmasına 12 Eylül 
2013’te devam edildi. Adana 10. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savun-
malarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı 18 Aralık 2013’e erteledi. 

Iğdır

“KCK Soruşturması” adı altında Iğdır’da 26 Kasım 
2012’de düzenlenen operasyonunn ardından Iğdır 
Belediye Başkan Yardımcısı Elif Dağgöl’ün de bu-
lunduğu 6’sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 25 
Şubat 2013’te başlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada görüldü. Aynı davada yargılanan ama her 
birinin iddianame dosyaları ayrı olduğu için ayrı 
ayrı mahkemeye çıkarılan 7 kişinin kimlik tespi-
tini yapan ve savunmasını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu 6 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tah-
liye edilmesine karar vererek duruşmayı 15 Nisan 
2013’e erteledi.

26 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, dosyaların incelemesi için 
duruşmayı erteledi.

20 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların esas hak-
kındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
BDP Parti Meclisi üyeleri Orhan Artuç ile Ferzende 
Abay’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 
diğer 13 sanığın ise beraat etmesine karar verdi.
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ların Kürtçe ifadesini alan mahkeme heyeti, Cey-
lanpınar Belediye Meclis üyeleri Adile Deniz Sürer 
ve Mehmet Emin Polat’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

2’si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 28 Nisan 
2013’te Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suç-
lamasıyla 16 kişinin yargılandığı davanın duruş-
masında sanıkların Kürtçe ifadesini alan mahkeme 
heyeti, savcının tahliye talebine rağmen tutuklu 
sanıklar Abdulbaki Can ve Cemil Tuncer’in tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 21 Haziran 2013’e erteledi. 

İstanbul (Ana Dava)

İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon-
larda haklarında gözaltına alınma kararı çıkarılan 
205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 
sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de 
kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin söz konusu 
iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul etmesinin ar-
dından 118’si tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 
15 Mart 2013’e kadar kesintisiz olarak sürmek üze-
re 4 Mart 2013’te devam edildi.

İddianamenin okunduğu duruşmada sanık avu-
katlarının savunmaların 3 gün kesintisiz sürmesi 
yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti 
duruşmayı 5 Mart 2013’e erteledi.

15 Mart 2013’teki duruşma öncesinde yakınlarını 
görmek için duruşmanın yapıldığı Silivri Ceza 
İnfaz Kampusu’na gelen tutuklu yakınları, askerî 
ekipler tarafından engellenerek kampusa alınmadı.

İddianamenin okunmasının tamamlandığı duruş-
mada sanık avukatlarının taleplerini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Pervin Tumbul, Şükrü 
Zeren, İdil Aydınoğlu, Mehmet Şerif Mergen, Me-
tin Eren, Mehmet Baki Bingöl ve Gönül Erdem’in 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 111 
tutuklu sanığın ise tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 7 Haziran 2013’e 
kadar kesintisiz devam etmek üzere erteledi.

si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını 
alan mahkeme heyeti, BDP Çukurca İlçe Örgütü 
eski yöneticilerinden Sıddık Güzel ve Süleyman 
Yorgun’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı 5 Ağustos 2013’e 
erteledi. 

Aydın

Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 2010 yılının Mayıs 
ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 11’i 
tutuklu 29 kişinin yargılanmasına 28 Şubat 2013’te 
devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde-
ki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

19 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nıkların tamamının tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı erte-
ledi.

Aydın (2. Dosya)

Aydın’ın Ortaklar Beldesi’nde 2011 yılının Kasım 
ayında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 8’i 
tutuklu 20 kişinin yargılanmasına 28 Şubat 2013’te 
devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde-
ki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Engin 
Çiçek’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı erteledi.

7’si tutuklu 20 kişinin yargılanmasına 6 Haziran 
2013’te devam edildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savun-
malarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tamamının tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 17 Eylül 2013’e 
erteledi. 

Ceylanpınar/Şanlıurfa

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suç-
lamasıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 
düzenlenen operasyonun ardından 4’ü tutuklu 16 
sanığın yargılanmasına 1 Mart 2013’te Diyarbakır 
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 16 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
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tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar vererek duruşmayı 20 Aralık 2013’e kadar ke-
sintisiz devam etmek üzere 9 Aralık 2013’e erteledi. 

83’ü tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 20 Aralık 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların sa-
vunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini 
yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Meh-
met Cevat İnce, Nizamettin Açıkça, Meyrem Yiğit, 
Hatice Vural, Ayşe Hacımirzaoğlu (Berktay), Seda 
Aktaş’ın adlı 6’sının “uzun tutukluluk sürelerini 
göz önünde bulundurarak” tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
14 Şubat 2014’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 
31 Ocak 2014’e erteledi. 

Cizre/Şırnak

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
“KCK Kent Meclisi üyesi oldukları” iddiasıyla 30’u 
tutuklu 90 kişinin yargılanmasına 6 Mart 2013’te 
devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların anadillerinde savunma yapma 
talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık avukat-
larının taleplerini dinledikten sonra tutuklu sanık-
lardan Ali Güven, Dilek Yıldız ve İhsan Saçan’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

13 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların savun-
malarını alan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
taleplerini dinledikten sonra tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

29’u tutuklu 90 kişinin yargılanmasına 24 Haziran 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savun-
malarını alan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
taleplerini dinledikten sonra tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 2 Ekim 2013’e erteledi.

Van (2. Dosya)

Van’da 12 Eylül 2010’da “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonların ardından 11’i 
tutuklu 21 kişinin yargılanmasına 6 Mart 2013’te 
devam edildi.

111’i tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 27 Mayıs 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların sa-
vunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini 
yapan mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 

111’i tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 7 Haziran 
2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların savunmalarını alan ve hak-
larındaki delil ikamesini yapan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Aziz Tunç, İbrahim Silgu, Me-
nice Çelik, Faik Taşkaya, Hüsnü Taş, Yüksel Gözde, 
Tacettin Karagöz, Recep Karagül, Ahmet Demirsoy, 
Mülazım Özcan, Erdoğan Gündüz, Cemal Bektaş, 
Şehmus Özgün, Muzaffer Güzel adlı 14’ünün tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 20 Eylül 2013’e kadar kesintisiz 
devam etmek üzere 9 Eylül 2013’e erteledi.

9 Eylül 2013’ten beridir devam eden davanın 
duruşmasında sanıkların savunmalarını alan ve 
haklarındaki delil ikamesini yapan mahkeme he-
yeti tutuklu sanıklardan Faruk Tur, Derya Göregen 
ve Süreyya Aydın’ın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 1 Ekim 
2013’e erteledi.

94’ü tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 10 Ekim 
2013’te devam edildi. 1 Ekim 2013’ten beridir de-
vam eden davanın duruşmasında sanıkların savun-
malarını alan ve haklarındaki delil ikamesini yapan 
mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Ece, 
Ahmet Yılmaz, Kerim Taştan ve Mustafa Polat’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 22 Kasım 2013’e kadar ke-
sintisiz devam etmek üzere 7 Kasım 2013’e erteledi.

90’ı tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 8 Kasım 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların sa-
vunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini 
yapan mahkeme heyeti duruşmayı 22 Kasım 2013’e 
kadar kesintisiz devam etmek üzere 11 Kasım 
2013’e erteledi. 

91’i tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 22 Kasım 
2013’te devam edildi. Duruşmada sanıkların sa-
vunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini 
yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ab-
dulmecit Yılmaz, Ahmet Sağnıç, Hikmet Kaymaz, 
Talip Mikailoğulları, İhsan Yiles, Übeyd Kutum, 
Galip Atış ve Erdal Özsekmez adlı 8’inin “uzun 
tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak” 
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6’sı tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 10 Ekim 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ifa-
desini alan ve sanık avukatlarını dinleyen mahke-
me heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 26 Aralık 
2013’e erteledi.

Bingöl

Bingöl’de 10 Haziran 2011’de düzenlenen ev bas-
kınlarının ardından 2’si tutuklu 6 kişi hakkında 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddia-
sıyla açılan dava 11 Mart 2013’te sonuçlandı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralarında 
BDP Bingöl eski İl Örgütü Başkanı Ömer Faruk 
Ersöz’ün de bulunduğu 6 kişinin yargılandığı dava-
nın karar duruşmasında sanıkların esas hakkındaki 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti,  gözaltına 
alındığı dönemde gözaltında işkence de gören 
Ömer Faruk Ersöz’e ve Faraç İliç’e “yasadışı örgüt 
hiyerarşisine bağlı olmamakla birlikte yasadışı ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” suçlama-
sıyla 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası, tutuksuz yargılanan 
3 kişiye ise 5’er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan 
Mürsel Karasu ise beraat etti.

Şemdinli/Hakkâri

Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Eylül 2011’de 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyon sonucu BDP İlçe Örgütü yöneticisi ve üyesi 
tutuklu 6 kişinin yargılanmasına 12 Mart 2013’te 
devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sa-
nıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme heyeti, 
Cadır Beşer’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

5’i tutuklu 6 kişinin yargılanmasına 4 Temmuz 
2013’te devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı 24 Eylül 2013’e erteledi. 

5’i tutuklu 6 kişinin yargılanmasına 24 Eylül 2013’te 
devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tu-
tuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’deki karar duruşma-
sında sanıkların esas hakkındaki son savunma-
larını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla sanıklardan Seyit Fehim 
Arvasi Mahallesi Özgür Halk Derneği Başkanı Ay-
han Çevik, dönemin BDP yöneticileri Halit Kaya 
ile Hasan Çetin, Hasan Ataş, İzzet Uras, Mehmet 
Kurt, Metin Durur, Orhan Kandemir, Ömer Ertaş, 
BDP Kadın Meclisi Üyesi Şeyma Kantarcı ile BDP 
üyesi Teyfik Dalgın’a 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası 
verirken, 9 sanığın da beraat etmesine karar verdi.

Aynı dosyada yargılanan dönemin BDP Yerel Yö-
netimler Komisyonu üyesi Necdet Ayna ise aynı 
suçlamayla 9 yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Muş

Muş’un Varto İlçesi’nde 20 Ekim 2011’de “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyo-
nun ardından Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş 
Muhabiri Murat Aydın ile Bulanık Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Topçu hakkında “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla açılan davaya 7 Mart 
2013’te devam edildi.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruş-
masında sanıkların esas hakkındaki son savunma-
larını alan mahkeme heyeti,  Murat Aydın ve Ali 
Topçu’ya 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

Siyaset Akademisi/Diyarbakır

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde Barış ve De-
mokrasi Partisi (BDP) bünyesinde kurulan Siyaset 
Akademisi’ne katılan veya akademide ders verenle-
re yönelik “KCK Soruşturması” adı altında düzen-
lenen operasyonun ardından 7’si tutuklu 27 kişinin 
yargılanmasına 7 Mart 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmada sanıkların ifadesini alan ve sanık 
avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan Ferman Adsız’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

6’sı tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 16 Mayıs 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların ifa-
desini alan ve sanık avukatlarını dinleyen mahke-
me heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
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6’sı tutuklu 13 kişinin yargılanmasına 21 Haziran 
2013’te devam edildi. Malatya 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları”  suçlamasıyla 11 sanığa 6’şar yıl 3’er ay 
hapis cezası verilirken 4 sanık da beraat etti.

Şırnak (3. Dosya)

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılanma-
ya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta 2010 yılın-
da düzenlenen operasyonun ardından 6’sı tutuklu, 
4’ü firari 20 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam 
edildiği 13 Mart 2013’te öğrenildi.

20 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında ka-
rarını açıklayan mahkeme heyeti, 7 kişiye “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 10’ar yıl hapis 
cezası, bir sanığa aynı suçlamanın yanı sıra “resmi 
evrakta sahtecilik yaptığı” iddiasıyla da 13 yıl 9 ay 
hapis cezası, bir sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldu-
ğu”, “patlayıcı madde bulundurduğu” ve “memura 
direndiği” gerekçeleriyle 14 yıl 4 ay hapis cezası, bir 
sanığa “yasadışı örgüte yardım ettiği” iddiasıyla 3 
yıl 9 ay hapis cezası, 4 sanığa “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” gerekesiyle 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, 
2 sanığa da aynı suçlamayla 7’şer yıl 6’ar ay hapis 
cezası verdi.

Firari 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, 
16 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan kovuşturmanın 
ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı 
Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç 
yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 

Doğubayazıt/Ağrı

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suç-
lamasıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 2012 
yılında düzenlenen operasyonun ardından 21’i 
tutuklu 35 sanığın yargılanmasına 11 Mart 2013’te 
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
35 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında 
sanıkların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Baran Umut 
Kıran, Diyadin Bilen, Güllüzar Kalmış, Doğuba-
yazıt Belediye Başkan Vekili Ali Sağüt, İbrahim 
Bobilik, Doğubayazıt Belediyesi meclis üyesi Reşit 

İstanbul (5. Dosya)

İstanbul’da 2011 yılının Mart ayında düzenlenen 
eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğu Demok-
ratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan 72 kişi 
gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 18’inin 
tutuklu bulunduğu soruşturmada 72 kişinin “ya-
sadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargı-
lanmasına 13 Mart 2013’te İstanbul 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, Kemal Tibelik, 
Hasan Çalğan, Meltem Yağmur Bovkır, Hakan Yal-
çınkaya, Agit Tan, Ahmet Soysal, Nazmi Doğan ve 
Tuncay Genç adlı 8 sanığın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

Yargılamaya 17 Nisan 2013’te İstanbul 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, Ergün 
Koçak, Metin Aslan, Muhammet Gelturan, Serdar 
Mutlu, Nizam Özlük, Bayram Yılmaz ve Evin Barış 
adlı 7 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran 
2013’e erteledi. 

Tunceli

Tunceli’de 11 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 13’ü 
tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 13 Mart 2013’te 
başlandı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, 7 sanığın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

6’sı tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 16 Nisan 
2013’te devam edildi. Malatya 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
6 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

16 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların kimlik 
tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devam et-
mesine karar vererek duruşmayı 10 Haziran 2013’e 
erteledi. 
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Önceki duruşmalarda çıkan tahliye kararlarının 
ardından 20’si tutuklu 40 kişinin yargılanmasına 
29 Mayıs 2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıklardan Selim Aratimur, Veysi Geyik ve 
Zeynel Abidin Çelik’in tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine, 17 sanığın ise tutukluluk halle-
rinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 17 
Eylül 2013’e erteledi. 

Siyaset Akademisi/İzmir

İzmir’de 2010 yılının Eylül ayında “KCK Soruştur-
ması” kapsamında başlatılan ve 32 kişinin tutuk-
lanmasıyla sonuçlanan operasyonla ilgili olarak 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 32’si tutuklu 76 kişi 
hakkındaki iddianamesini tamamlayarak 22 Kasım 
2011’de iddianameyi kabul etmesi için İzmir 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne sunmuştu.

İddianamede BDP Siyaset Akademisi’nde ders 
veren veya derslere katılan sanıklar hakkında 
“yasadışı örgüt adına eğitim verdikleri ve eğitim 
aldıkları; yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarından 17 yıla kadar hapis cezası talep 
edilmişti.

İddianameyi 29 Kasım 2011’de kabul eden İzmir 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 18’i tutuklu 76 kişinin 
yargılanmasına 19 Mart 2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, kamuoyunda 4. Yargı Paketi 
olarak bilinen yasa tasarısının akıbetinin beklen-
mesine ve tutuklu 18 sanığın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
24 Haziran 2013’e erteledi. 

İstanbul (6. Dosya)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 Mayıs 
2012’de tuvalete bırakılan ses bombasının patla-
ması sonucu iki öğrenci ile bir temizlik görevlisi 
yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sonun-
da 8’i tutuklu 14 kişi hakkında açılan davaya 19 
Mart 2013’te devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi 
olmakla” suçlanan sanıkların Kürtçe verdikleri 
ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 3 
Temmuz 2013’e erteledi.

Sarıhan, Muhsin Kula, Bişar Ekren, Fatma Oral, 
Abbas Karataş, Mehmet Şerif Hacıoğlu, Şah İsmail 
Gültekin ve Orhan Ebren adlı 13 kişinin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

15 Nisan 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
ve Türkçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
13 Mayıs 2013’e erteledi.

Tutuksuz 35 sanığın yargılanmasına 31 Temmuz 
2013’te Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 35 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
ların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan mah-
keme heyeti, karar için duruşmayı 11 Ekim 2013’e 
erteledi. 

Batman

Batman’da 4 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği ev ve kurum baskınları 
sonucu Dicle Haber Ajansı (DİHA) Batman mu-
habiri Gülsen Aslan’ın, sendika yöneticilerinin, 
sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin, BDP üye 
ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40 kişi 
gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 7 Şubat 2012’de adliyeye 
sevk edilen 40 kişiden 34’ü tutuklanmıştı.

Önceki duruşmalarda çıkan tahliye kararlarının 
ardından 28’i tutuklu 40 kişinin yargılanmasına 18 
Mart 2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, 21 Mart 
2013’e kadar devam edecek olan duruşmada delil 
ikamesine devam edilmesi için duruşmayı 19 Mart 
2013’e erteledi.

22 Mart 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan Ahmet Çiftçi, Faysal Erpiek, İzzettin 
Ege, Salih Keleş, Osman Beyaz, Rıdvan Ayhan, 
Muzzaffer Çınar ve Mehmet Salih Keleş’in tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 20 sanığın 
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi.
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sever Gençlik Derneği üyesi oldukları” iddiasıyla 
Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen operasyonlar 
sonucu tutuklanan 10 kişinin yargılanmasına 22 
Mart 2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heye-
ti, tutuklu sanıklardan Malgin Genç, Serhat Koç, 
Bedrettin Damar ve İbrahim Filiz’in tutuksuz yar-
gılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

Sivas

“KCK Soruşturması” adı altında Sivas’ta 27 Mart 
2012’de düzenlenen operasyonlar sonucu 7’si 
tutuklu 13 öğrencinin yargılanmasına 22 Mart 
2013’te devam edildi.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam et-
mesine karar vererek duruşmayı erteledi.

2 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların esas hak-
kındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu yargılanan Aynur Gök, Şenol Yoldaş, İsmail 
Taş, Hakan Algün, İbrahim Halil Vural, Mehmet 
Saruhan, Cahit Baştaş ve İbrahim Halil Dengi’ye 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “asadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 9’ar yıl 
hapis cezası, tutuksuz yargılanan Muhittin Duman, 
Metin Çakır, Sibel Aslantaş, Zahit Kargın ve Kamu-
ran İbek’e ise “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası olmak üzere 
13 öğrenciye toplam 109 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mersin

Mersin’de “KCK Soruşturması” adı altında 2009 
yılında düzenlenen operasyonun ardından 4’ü 
tutuklu 37 kişinin yargılanmasına 25 Mart 2013’te 
devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklar Abdulrahman Demir, 
Ercan Alp, İsmail Çelik ve Tahir Aydın’ın tutuklu 
bulundukları süreyi dikkate alarak sanıkların 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine 
karar verererek durumayı 25 Eylül 2013’e erteledi.

8’i tutuklu 14 kişi hakkında açılan davaya 3 Tem-
muz 2013’te devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi 
olmakla” suçlanan sanıkların Kürtçe verdikleri 
ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sa-
nıklardan kanser hastası Uğur Tekdal’ın ve Serhat 
Kavak’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı 21 Kasım 2013’e 
erteledi.

Tutuklu öğrencilerden Emel Çetin, Raziye Ay ve 
kanser hastası Uğur Tekdal hakkında “bombalı 
saldırı düzenledikleri” iddiasıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istenirken, diğer öğrenciler 
de 4 Haziran 2012’de üniversitede aşırı sağcı bir 
grupla çıkan kavgaya katılmakla suçlanıyorlar.

Dicle/Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 
Dicle İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin 4 Temmuz 2012’de “KCK soruş-
turması” adı altında Dicle Belediyesi’ne, BDP ilçe 
binasına ve evlere düzenledikleri operasyonun 
ardından 5’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 20 
Mart 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarını alan mahkeme he-
yeti, tutuklu sanıklar Dicle Belediye Başkanı Mus-
tafa Uyguner, BDP Dicle İlçe Örgütü Başkanı Nasır 
Sert, Şefik Birkan ve Fevziye Arıkan’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliyesine edilmesine, Mehmet 
Akgündüz’ün ise tutukluluk halinin devam etmesi-
ne karar vererek duruşmayı erteledi.

Nusaybin/Mardin

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2011 yılında “De-
mokratik Yurtsever Gençlik üyesi oldukları” gerek-
çesiyle düzenlenen operasyon sonucu 10’u tutuklu 
26 kişi hakkında açılan davaya 20 Mart 2013’te 
devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini 
Türkçe ifade etmedikleri gerekçesiyle reddeden 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı 17 Nisan 2013’e erteledi.

Bitlis

“KCK Soruşturması” adı altında “Demokratik Yurt-
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tarafından tutuklanan Suphi Yalçınkaya ve 2 ağa-
beyi hakkında açılan davanın sonuçlandığı 2 Nisan 
2013’te öğrenildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında sanıkların son savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, Suphi Yalçınkaya’ya “yasadı-
şı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 10 yıl hapis cezası 
verirken, diğer sanıklar İmam Yalçınkaya’nın ve 
Cevher Yalçınkaya’nın ise beraat etmesine karar 
verdi.

DTCF/Ankara

Ankara’da 11 Kasım 2012’de Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) karşıt görüşlü 
öğrenciler arasında çıkan kavga nedeniyle gözaltı-
na alınan 14 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukla-
rı” ve “insan yaraladıkları” suçlamalarıyla 13 Kasım 
2012’de tutuklanmıştı.

Tutuklanan Servet Başak, Erkan Eryiğit, Abdülke-
rim Cin, Maşallah Demir, Necmettin İşik, Kadir 
Toraman, Mehmet Şimşek, Kerem Çiçek, Harun 
Toygar, Soner Gün ve İsa Geylan ile tutuksuz sanık-
lar Cebrail Güler, Muzaffer Acer ve Musa Nagnalo 
hakkında başlatılan “KCK Soruşturması” sonunda 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla TMY 
ile görevli Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın hazır-
ladığı iddianameyi değerlendiren ve kabul eden 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11’i tutuklu 
14 öğrencinin yargılanmasına 3 Nisan 2013’te baş-
landı.

Duruşmada sanıkların ve müşteki sıfatıyla du-
ruşmaya katılanların ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Servet Başak ve Erkan 
Eryiğit’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Tutuklu öğrencilerden Harun Toygar 3 Nisan 
2013’te cezaevinde intihar etmişti. Tutuklanan 
Abdülkerim Cin, Maşallah Demir, Necmettin İşik, 
Kadir Toraman, Mehmet Şimşek ve Kerem Çiçek 
ile tutuksuz sanıklar Soner Gün, İsa Geylan Servet 
Başak, Erkan Eryiğit, Cebrail Güler, Muzaffer Acer 
ve Musa Nagnalo hakkında başlatılan “KCK Soruş-
turması” sonunda “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla TMY ile görevli Ankara Cumhuriyet 
Savcılığı’nın hazırladığı iddianameyi değerlendiren 

Doğubayazıt/Ağrı (2. Dosya)

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçla-
masıyla Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 3 Aralık 
2011’de düzenlenen operasyonun ardından 7’si 
tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 1 Nisan 2013’te 
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edil-
di.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 15 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
ların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan mahke-
me heyeti, tutuklu sanıklardan Adil Çoban, Adem 
Şahin ve Talat Aktaş’ın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek dosyadaki eksik-
liklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 

4’ü tutuklu 16 sanığın yargılanmasına 15 Mayıs 
2013’te Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla 16 kişinin yargılandığı davanın duruşma-
sında sanıkların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamı-
nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi. 

İstanbul (7. Dosya)

İstanbul’da 17 Ocak 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan 16’sı tutuklu 17 kişinin yar-
gılanmasına 2 Nisan 2013’te devam edildi. İstanbul 
23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık-
ların Kürtçe ve Türkçe savunmalarını alan mahke-
me heyeti, tutuklu sanıklardan Asiye Yılmaz, Bişar 
Uzun, Celal Alphan, Emrullah Bingül, Gülüm Bay-
ram, Kemal Dülğer ve Tahsin Karçık adlı 7’sinin 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve 
9 sanığın ise tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

13 Haziran 2013’teki duruşmada sanıkların Kürtçe 
ve Türkçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

Suphi Yalçınkaya

İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde PKK’nin üst düzey 
yöneticisi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındık-
tan sonra 7 Aralık 2011’de çıkarıldığı mahkeme 
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Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

11 Haziran 2013’teki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi. 

8’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 24 Eylül 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi. 

8’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 3 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı 4 Şubat 2014’e erteledi. 

Hakkâri

Hakkâri’de 27 Aralık 2011’de düzenlenen operasyo-
nun ardından tutuklanan dönemin BDP Hakkâri 
Merkez İlçe Örgütü Başkanı Fikret Erik, Nebi Kurt, 
Nurettin Kurt ve Emirhan Ergüder’in karar duruş-
ması 10 Nisan 2013’te görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tu-
tuklu sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
tercüman aracılığıyla Kürtçe olarak alan mahkeme 
heyeti, 4 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

Hakkâri

Hakkâri’de 2011 yılının Eylül ayında düzenlenen 
operasyonun ardından tutuklanan Ömer Balıkesir, 
Abdülkadir Çiftçi ve Abdülkerim Tekçe’nin karar 
duruşması 10 Nisan 2013’te görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tu-
tuklu sanıkların esas hakkındaki son savunmaları-
nı alan mahkeme heyeti, Ömer Balıkesir’e “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası,  
Abdülkadir Çiftçi’ye ise yine aynı gerekçeyle 6 yıl 3 
ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Abdülkerim 
Tekçe hakkında da beraat etmesi yönünde karar 
verdi.

ve kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
6’sı tutuklu 13 öğrencinin yargılanmasına 27 Mayıs 
2013’te devam edildi.

Duruşmada sanıkların ve müşteki sıfatıyla du-
ruşmaya katılanların ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

Diyadin/Ağrı

Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından BDP 
Parti Mecli üyesi Rahmi Çelik ile Diyadin Belediye 
Meclis üyesi Hakan Kovalar’ın tutuksuz olarak yar-
gılanmasına 5 Nisan 2013’te devam edildi.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların Kürtçe savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, Rahmi Çelik ile Hakan Kovalar’ın beraat 
etmesine karar verdi.

Hakkâri

Hakkâri’de 12 Ekim 2011’de yapılan baskınlarda 
gözaltına alınan ve yargılandıkları Van 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 17 Ekim 2012’de tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilen Mizgin Tetik, 
Abdullah Bozkır ve Nihat Özek’in karar duruşması 
görüldüğü 7 Nisan 2013’te öğrenildi.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıkların esas 
hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, sanıklara “yasadışı örgüte yardım ettikleri” 
gerekçesiyle 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi.

Bursa

Bursa’da 11 Haziran 2012’de polis ekiplerinin “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenledikleri operasyo-
nun ardından tutuksuz yargılanan BDP üyesi veya 
yöneticisi 12 kişinin duruşması 8 Nisan 2013’te 
görüldü.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan sanıkların Kürtçe ifadesini alan mahkeme 
heyeti, ifade alma işleminin tamamlanması ama-
cıyla duruşmayı 28 Haziran 2013’e erteledi.

Siirt

Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 2011 yılında “KCK So-
ruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından 8’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 9 
Nisan 2013’te devam edildi.
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Şırnak (4. Dosya)

Şırnak’ta ve ilçelerinde 21 Eylül 2011’de “KCK So-
ruşturması” adı altında düzenlenen operasyonların 
ardından arasında Silopi Belediye Başkanı Emin 
Toğurlu’nun da bulunduğu 5’i tutuklu 14 kişinin 
yargılanmasına 16 Nisan 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe savunmalarını çevirme-
yen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Özlem 
Kutlu’nun ve Fadıl Aktı’nın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
26 Haziran 2013’e erteledi.

3’ü tutuklu 14 kişinin yargılanmasına 21 Haziran 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe sa-
vunmalarını çevirmeyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 19 Eylül 2013’e erteledi. 

KESK/Ankara (2. Dosya)

Ankara’da 13 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında KESK üye ve yöneticisi kadınlara yöne-
lik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 
kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafın-
dan 14 Haziran 2012’de değerlendirilmesi amacıyla 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 
iddianame 2 Temmuz 2012’de kabul edilmesinin 
ardından tutuksuz 15 kadının yargılanmasına 18 
Nisan 2013’te devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme he-
yeti, sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkma yasağını 
kaldırarak duruşmayı 13 Haziran 2013’e erteledi.

İddianamede Bedriye Yorgun ve KESK Kadın 
Sekreteri Songül Morsunbul ile Güler Elveren, 
Güldane Erdoğan, Canan Çalağan, Evrim Özdemir 
Oğraş, Hülya Mendillioğlu, Hatice Beydilli Kahra-
man, Belkis Yurtsever, Nurşat Yeşil, Nezahat Asrav, 
Leman Kiraz, Şefika Şimşek, Özden Özmen Gök 
ve Meral Hız “şüpheli” olarak yer almış ve 15 sanık 
“yasadışı örgüt yöneticisi olmakla” ve “yasadışı ör-
güt propagandası yapmakla” suçlanmıştı. 

Mersin (2. Dosya)

Mersin’de 3 Kasım 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 

Dêzê/Hakkâri

Hakkâri’nin Dêzê (Kırıkdağ) Köyü’nde 19 Aralık 
2012’de “KCK Soruşturması” adı altında ev baskın-
ları düzenleyen jandarma ekipleri tarafından gözal-
tına alınan 12 kişiden 6’sı “yasadışı örgüte yardım 
ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla 22 Aralık 2012’de 
tutuklanmıştı.

12 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
ve “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddialarıyla 
açılan davanın 10 Nisan 2013’te Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların 
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

3’ü tutuklu 12 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüte yardım ettikleri” id-
dialarıyla açılan davanın 12 Aralık 2013’te Van 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında 
sanıkların son savunmalarını dinleyen mahkeme 
heyeti, Ahmet Yiğit, Şakir Adıyaman, Abdullah 
Adıyaman, İdris Gümüşlü, Aziz Akdoğan, Hediye 
Cami ve Salman Adıyaman’a 6’şar yıl 3’er ay hapis 
cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ahmet Yiğit, Şakir 
Adıyaman ve Abdullah Adıyaman ise kararın ar-
dından tahliye edildi.

Mersin (2. Dosya)

25 Eylül 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında 
Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiple-
rinin Mersin merkezli olmak üzere toplam 6 ilde 
düzenledikleri eşzamanlı operasyonlar sonucu 32’si 
Mersin’de olmak üzere 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyonun ardından arasında BDP Mersin il eş-
başkanları Musa Kullu ve Aynur Aşan ile İHD Mer-
sin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ve DİHA muhabiri 
Ferhat Arslan’ın da bulunduğu 30 kişi “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

42 kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda 
hazırlanan iddianameyi kabul eden Adana 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 15 Nisan 2013’te 
devam edildi.

Sanıkların Kürtçe yaptıkları savunmalarını alan ve 
delil ikamesini tamamlayan mahkeme heyeti, tu-
tuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
3 Temmuz 2013’e erteledi.
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ve yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamala-
rından dava açılan Ali Narin’in (19) yargılanmasına 
2 Mayıs 2013’te başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanığın Zazaca ifadesini alan mahkeme heye-
ti, dosyada tanık sıfatıyla yer alan iki polis memu-
runun ifadelerinin birbiriyle çelimesine rağmen Ali 
Narin’in tutukluluk halinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 11 Temmuz 2013’e erteledi.

Adana (3. Dosya)

Adana’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı al-
tında düzenlenen operasyonlar sonucu 5’i tutuklu 
12 öğrenci hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukla-
rı” iddiasıyla açılan davaya 7 Mayıs 2013’te devam 
edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar Cevahir Ağralı, Fuat Taygar, Remziye 
Duman, Selma Polat ve Rıdvan İmre’nin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 24 Eylül 2013’e erteledi.

Batman (2. Dosya)

Batman’da 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-
rında dava açılan aralarında BDP Batman İl Baş-
kanı Şeymus Azboy’un da bulunduğu 26’sı tutuklu 
32 kişinin yargılanmasına 6 Mayıs 2013’te başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada sanıkların savunmalarının alınmasına 
ve hakların delil ikamesinin yapılmasına 7 Mayıs 
2013’te de devam eden mahkeme heyeti yargılama-
ya devam etmek amacıyla duruşmayı erteledi.

8 Mayıs 2013’teki duruşmada sanıkların savunma-
larının alınmasını ve haklarında delil ikamesinin 
yapılmasını tamamlayan mahkeme heyeti tutuk-
lu sanıklardan Bedri Can, Ekrem Değirmenci, 
Mehmet Söner, Hacire Çetin, Mehmet Şehit İnan, 
Hasan Aydın, Şeyhmus Arslan, Zeynep Tuluk Ti-
mur adlı 8’inin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 22 Temmuz 
2013’e erteledi.

Erciş/Van

Van’ın Erciş İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinni “KCK 

ekiplerinin düzenledikleri ev, dernek binası ve iş-
yeri baskınlarının ardından 6’sı tutuklu 24 kişinin 
yargılanmasına 24 Nisan 2013’te başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yaparak ifadelerini alan 
ve iddianameyi okuyan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar DİHA Mersin muhabiri Zeynep Kuriş, 
Mersin Göç-Der ve İştar Kadın Merkezi Yöneticisi 
Menice Ürün, MKM Sanatçısı Kadir Çat, BDP 
İl Örgütü yöneticileri Abdullah Okur ile İhsan 
Zengin ve Nazan Dündar’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
3 Temmuz 2013’e erteledi.

Dicle/Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 
Dicle İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin 2011 yılında “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenledikleri operasyonun ardından 
16’sı tutuklu 36 kişinin yargılanmasına 30 Nisan 
2013’te devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe ifadesini ve savcının esas 
hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklar Hasan Budak, Hayri Karaş ve 
Mustafa Birtane’nin tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliyesine edilmesine karar vererek duruşmayı 25 
Temmuz 2013’e erteledi. 

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta 25 Mayıs 2012’de “KCK So-
ruşturması” adı altında eş zamanlı ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin gözaltına aldığı BDP İl Başkanı Metin 
Gönülsan, Pazarcık İlçe Başkanı Ayşe Sonzamancı, 
Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Yıldız ile BDP üyesi 
Mahmut Aktaş 28 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı. 

BDP yöneticisi 4 kişinin yargılanmasına 2 Mayıs 
2013’te Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de-
vam edildi. Duruşmada sanıkların Kürtçe savun-
malarını alan mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vere-
rek duruşmayı erteledi.

Ali Narin

Diyarbakır’da 7 Şubat 2013’te yolda yürürken gö-
zaltına alınarak tutuklanan ve hakkında “patlayıcı 
madde bulundurduğu, yasadışı örgüt üyesi olduğu 
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belediye çalışanı Ali Kamer Yıldırım, BDP üyeleri 
Zarife Taçyıldız ve İbrahim Yıldırım’a ise “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 7’şer yıl 6’şar ay 
hapis cezası, tutuksuz yargılanan BDP üyesi Necla 
Kılıç’a ise aynı suçlamayla 5 yıl ceza verdi. Kararın 
ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkları tahliye 
etti.

Ortaklar/Aydın (3. Dosya)

Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar 
Beldesi’nde, Roboski Katliamı’nı ve Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümünü 
protesto etmek amacıyla 2012 yılında düzenlenen 
eylemlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava 
açılan 5’i tutuklu 7 kişinin yargılanmasına 20 Mayıs 
2013’te devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını 
Kürtçe olarak alan mahkeme heyeti, dava dosyasın-
da delil olarak yer alan güvenlik kamerası görün-
tülerinin bilirkişi tarafından doğrulanamamasına 
rağmen Ahmet Batur, Erdin Baran, Muhammet 
Kızılay, Osman Tekin ve Ramazan Atabey ile tu-
tuksuz yargılanan sanık Hüseyin Kurt’a “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları”, “kamu malına zarar 
verdikleri”, “görevli polis memuruna direndikleri”, 
“bayrak yaktıkları” ve “yasadışı örgüt adına suç iş-
ledikleri” suçlamalarından 37’şer yıl 25’er gün hapis 
cezası verdi. Tutuksuz diğer sanık M.A. hakkında 
ise beraat kararı verdi.

Sedat Karadağ

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Aralık 2010’da 
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) 
çalışmaları yürüttükleri sırada ilçe merkezinde 
durdurulan aracın içinde bulunan DYGM sözcüsü 
Sedat Karadağ bir askerin silahından çıkan kurşun-
la yaralanmıştı. Yaralı olarak Van’a getirilen Sedat 
Karadağ, tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayati tehlikesi 
bulunmasına rağmen hastanede ifadesi alınarak 
tutuklanmıştı. Sedat Karadağ’ın yargılandığı da-
vaya Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Mayıs 
2013’te devam edildi. Duruşmada Sedat Karadağ’ın 
son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt adına eylem 
düzenlediği” iddialarıyla Sedat Karadağ’a 26 yıl 3 ay 
hapis cezası ve 30 bin TL para cezası verdi.

Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zaman-
lı ev baskınları sonucu tutuklanan BDP Çelebibağı 
Belde Başkanı Nuri Tunç, BDP eski ilçe yöneticisi 
Şevket Ulugana, KURDÎ-DER Yöneticisi Necmet-
tin Açık, MEYA-DER Erciş Temsilcisi Zeki İşcan, 
BDP Çelebibağı eski Belde Başkanı Mehmet Gür-
büz, BDP Erciş İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Geçer, 
DTK delegesi Abdurrahman Çağan, KURDÎ-DER 
Erciş Şube Yöneticisi Ömer Sayıner, DTK delegesi 
Cevdet Avcı, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Çe-
lebi, BDP Erciş eski ilçe yöneticisi Abdullah Akın, 
Bahattin Gezer, Muradiye Belediyesi Meclis Üyesi 
Songül Akbulut adlı 13 kişinin yargılanmasına 7 
Mayıs 2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme he-
yeti, tutuklu sanıklardan Abdurrahman Çağan, 
Mahmut Çelebi ve Mehmet Sıddık Geçer’in sağlık 
durumunu göz önünde bulundurarak tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı erteledi.

10’u tutuklu 13 kişinin yargılanmasına 9 Temmuz 
2013’te devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan DTK 
delegesi Cevdet Avcı, BDP eski ilçe yöneticisi Şev-
ket Ulugana ve MEYA-DER Erciş Temsilcisi Meh-
met Zeki İşcan’ın tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

7’si tutuklu 13 kişinin yargılanmasına 1 Ekim 
2013’te devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamı-
nın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

Tunceli (2. Dosya)

Tunceli’de 2 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 6’sı 
tutuklu 7 kişinin yargılanmasına 10 Mayıs 2013’te 
devam edildi.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan belediye mec-
lis üyesi Nurcan Kasun, belediye çalışanı Hasan Yıl-
dırım ve BDP üyesi Ayhan Çelik’e “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamalarından 9’ar yıl hapis cezası, 
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operasyonun ardından 12 kişinin yargılandığı ve 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin “delil yetersizliği” ne-
deniyle bozarak geri gönderdiği dosyada Malatya 
3. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Haziran 2013’te görülen 
duruşmada Dicle Haber Ajansı (DİHA) eski Mu-
habiri Serkan Demirel’in de bulunduğu 9 sanığa 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 6’şar yıl 
3’er ay hapis cezası verdi, 3 sanığın da beraat etme-
sine karar verdi.

Batman

Batman’da 8 Ekim 2011’de Demokratik Yurtsever 
Gençlik üyelerine yönelik operasyonun ardından 
tutuklanan 11 kişinin karar duruşması 6 Haziran 
2013’te görüldü.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
Aziz Taşkın, Adnan Öner, M. Şafi Taş ve Süleyman 
Öztoprak’a 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, Abdurrah-
man Akçil’e 7 yıl 4 ay hapis cezası, Muhyettin Işık, 
Nizam Arzık, Servet İspir ve Fırat Boral’a 8’er yıl 
9’ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Şirin Uğran hak-
kında kovuşturmanın ertelenmesine, Vedat Aker’e 
ise beraat kararı verdi.

Manisa

Manisa’da kurulan “Demokratik Çözüm Çadırı”na 
11 Nisan 2011’de polis ekiplerinin müdahale etme-
sinin ardından haklarında başlatılan soruşturma 
sonucu yargılanan Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) üye ve yöneticisi 6 kişinin karar duruşması 
12 Haziran 2013’te sonuçlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
kararını açıklayan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları”, “kamu malına zarar ver-
dikleri”, “kamu görevlilerinin görevini yapmasına 
engel oldukları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamak-
la birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suç-
lamalarıyla Celal Yılmaz, Murat Çelik, Murat Biçici 
ve Yılmaz Şekerli’ye 13’er yıl 54’er gün hapis cezası, 
Abdullah Topçu ve Nihat Toplu’ya 15’şer yıl 54’er 
gün hapis cezası verdi.

Hakkâri

Hakkâri’de 11 Haziran 2012’de “KCK Soruşturma-

Bingöl

Bingöl’de uğradığı faili meçhul saldırı sonucu ölen 
bir geçici köy korucusunun ölümünden sonra 21 
Eylül 2012’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl 
Örgütü binasına geçici köy korucularının saldı-
rısını protesto etmek amacıyla düzenlenen basın 
açıklamasına polis ekiplerinin müdahale etmesi-
nin ardından 11’i tutuklu 24 BDP üyesi hakkında 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “patlayıcı madde bu-
lundurdukları” iddiasıyla açılan davaya 23 Mayıs 
2013’te başlandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların ana dillerinde yaptıkları savunma-
larını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar-
dan Aziz Kaya, Yunus Bulut, Fesih Beritan, Yılmaz 
Kılıç ve Abdulvahap Busulday adlı 5’inin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 18 Temmuz 2013’e erteledi.

Malatya

Malatya’da 11 Ocak 2013’te “KCK Soruşturması” 
adı altında ev baskınları düzenleyen polis ekiple-
rinin gözaltına aldığı 15 kişiden İnönü Üniversitesi 
öğrencileri Hevi Soran Korkmaz, Yücel Kaya, Ke-
mal Uzun, Reşit Yalçın, Sinan Durmaz, Sema Oral, 
Ayten Çiftçi, Emrah Ergin, Nupelda Dayan, Özgür 
Kozay, Berfin Ertem ve BDP Merkez İlçe Örgütü 
Başkanı Zeyat Toptaş ile Öğretmen İbrahim Demir 
adlı 13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçla-
masıyla 15 Ocak 2013’te tutuklanmıştı.

15 kişi hakkında hakkında açılan davaya 3 Haziran 
2013’te başlandı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve iddianamenin okunmasına başlayan 
mahkeme heyeti, iddianamenin tamamlanması 
için duruşmayı erteledi.

15 kişinin yargılanmasına 7 Haziran 2013’te devam 
edildi. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların savunmalarını alan mah-
keme heyeti, tutuklu sanıklardan 5’inin tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 3 Temmuz 2013’e erteledi.

Elazığ

Elazığ’da 24 Mayıs 2010’da Yurtsever Demokratik 
Gençlik Meclisi üyelerine yönelik düzenlenen 
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dullah Aşkara, Siracettin Kayran ve Mehmet Halit 
Kaçar adlı 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Şu-
bat 2014’e erteledi. 

Eruh/Siirt

Siirt’in Eruh İlçesi’nde 2010 yılında “KCK Soruş-
turması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından tutuksuz 9 kişinin yargılanmasına 25 
Haziran 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmaya katılan sanıkların son savunmasını alan 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “teh-
likeli madde bulundurdukları” ve “kamu malına 
zarar verdikleri” suçlamalarından sanıklara 11’er 
yıl 9’ar ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL para cezası 
verdi.

Batman

Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-
rında dava açılan 19’u tutuklu 23 kişinin yargılan-
masına 25 Haziran 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarının alınmasını ve 
haklarında delil ikamesinin yapılmasını tamam-
layan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Turan 
Bilgiç, Dilek Arzık, Mesut Toftik, Efe Çetin, Vacip 
Çetinkaya, Şemsettin Karabaş ve Turhan Sivrisa-
kal adlı 8’inin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Eylül 2013’e 
erteledi. 

11’i tutuklu 23 kişinin yargılanmasına 12 Eylül 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunma-
larının alınmasını ve haklarında delil ikamesinin 
yapılmasını tamamlayan mahkeme heyeti tutuklu 
sanıklardan Necla Katanca, Hasan Varol, Veysel 
Yürek ve İlyas Aşan adlı 4’ünün tutuksuz yargılan-
mak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruş-
mayı 3 Aralık 2013’e erteledi. 

Karlıova/Bingöl

Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 28 Temmuz 2011’de 
Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan’ın öldürülme-
sinin ardından “KCK Soruşturması” adı altından 

sı” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
6’sı tutuklu 17 kişinin yargılanmasına 21 Haziran 
2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sa-
nıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

6’sı tutuklu 17 kişinin yargılanmasına 16 Temmuz 
2013’te devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını 
alan mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulhakim 
Kaya, Lokman Abi, Medine Duran, Daveti Tan ve 
Cemil Akış’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddi-
asıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, Mehmet Sıddık 
Yıldırım, Sait Gezer, Necman Öner ve Seyfettin 
Temel’e aynı suçlamanın yanı sıra “yasadışı örgüt 
propagandası da yaptıkları” iddiasıyla 7’şer yıl 5’er 
ay hapis cezası verirken 8 sanığın da beraat etmesi-
ne karar verdi.

Siirt

Siirt’in 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı al-
tında düzenlenen operasyonun ardından arasında 
Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 
11’i tutuklu 17 kişinin yargılanmasına 24 Haziran 
2013’te başlandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

25 Haziran 2013’teki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, Belediye Meclis 
Üyesi Yüksel Yılmaz tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı ertele-
di.

9’u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına 7 Ekim 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, Siirt Belediye Baş-
kan Yardımcısı Musa Kurhan ile Mehmet Emin 
Çam’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilme-
sine karar vererek duruşmayı erteledi. 

7’si tutuklu 18 kişinin yargılanmasına 2 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, Dilber Sevim, Ab-
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ması ve Kürt halkının demokratik haklarının veril-
mesi” talebiyle cezaevlerinde açlık grevi eylemine 
başlayan PKK’li ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülere 
eylemin 49. günü olan 30 Ekim 2012’de, destek 
vermek amacıyla İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı 
Okmeydanı Semti’nde çadır kurarar destek verdik-
leri haklarında dava açılan 12’si tutuklu 19 kişinin 
yargılanmasına 9 Temmuz 2013’te başlandı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkları tahliye 
ederek duruşmayı 3 Ekim 2013’e erteledi.

Van

Van’da 2012 yılında düzenlenen operasyonun ar-
dından biri tutuklu 3 kişinin “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla yargılanmasına 23 Temmuz 
2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
tutuklu yargılanan Nesim Acar katılırken, tutuksuz 
yargılanan Ulaş Çiftçi ve Yücel Akgün ise katılma-
dı. Duruşmada tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, 
Nesim Acar’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Kasım 
2013’e erteledi.

Bitlis (2. Dosya)

Bitlis’te 2012 yılında düzenlenen operasyonun 
ardından 5’i tutuklu 9 öğrencinin “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” iddiasıyla yargılanmasına 23 Tem-
muz 2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan sanıklarla ilgili delilleri değerlendiren mah-
keme heyeti, tutuklu sanıklardan Fethi Damar’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 17 Eylül 2013’e erteledi.

Yüksekova/Hakkâri

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 20 Ekim 2012’de 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen ope-
rasyon sonucu 11’i tutuklu 12 kişinin yargılanma-
sına 30 Temmuz 2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sa-
nıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 14 Kasım 2013’e 
erteledi. 

düzenlenen operasyonun ardından 10’u tutuklu 41 
kişinin yargılanmasına 27 Haziran 2013’te devam 
edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, hasta tutuklu Karlıova Belediye 
başkan vekili Selim Yıldırım’ın, Belediye Meclis 
üyesi Ümit Öz’ün ve Rıza Karabağ’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

7’si tutuklu 41 kişinin yargılanmasına 19 Eylül 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe sa-
vunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık-
lardan Mehmet Zeki Sayak ve Mehmet Karabağ’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

5’i tutuklu 41 kişinin yargılanmasına 5 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe sa-
vunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık-
ların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 18 Şubat 2014’e erteledi. 

Viranşehir/Şanlıurfa

“KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçla-
masıyla Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde düzen-
lenen operasyonun ardından 2’si tutuklu 14 sanığın 
yargılanmasına 28 Haziran 2013’te Diyarbakır 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 14 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
ların Kürtçe ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi.

2’si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 9 Temmuz 
2013’te Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 14 
kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında 
sanıkların Kürtçe son savunmasını alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan 12’sine 6’şar yıl 3’er ay 
hapis cezası verirken, 2 sanık da beraat etti.

İstanbul (8. Dosya)

12 Eylül 2012’de “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlan-
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Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
maya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

6’sı tutuklu 22 kişinin yargılanmasına 3 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki 
mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2014’e erteledi. 

Batman

Batman’da 15 Mart 2013’te “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 16 kişinin yargı-
lanmasına 23 Eylül 2013’te başlandı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme 
heyeti, sanıkların anadillerinde ifade vermek is-
temelerini kabul etmeyerek duruşmayı 13 Kasım 
2013’e erteledi.

Mardin

“Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar 
Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı yapılan-
manın Adalet Komisyonu’na üye oldukları” suç-
lamasıyla Mardin’de 9 Aralık 2012’de düzenlenen 
operasyonun ardından, 17’si tutuklu 47 kişinin 
yargılanmasına 23 Eylül 2013’te Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 47 
kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanık-
lara ilişkin delil ikamesini gerçekleştiren mahkeme 
heyeti tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 23 Aralık 2013’e erteledi.

Van

Van’da ve ilçelerinde 26 Kasım 2012’de Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş za-
manlı ev baskınları sonucu 15’i tutuklu 16 kişinin 
yargılanmasına 24 Eylül 2013’te başlanmıştı.

Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 30 Eylül 
2013’te görülen 5. oturumunda sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi. 

Van

Van’da 2012 yılında düzenlenen operasyonun ar-
dından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıy-
la haklarında dava açılan üçü tutuklu dört kişinin 
yargılanmasına 6 Ağustos 2013’te devam edildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tu-
tuklu sanıklar Felemez Can, Menafi Yıldız ve Sefer 
Can’ın savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık 
avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı sa-
vunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 1 
Kasım 2013’e erteledi.

Hakkâri

Hakkâri’de 2011 yılında düzenlenen operasyon 
sonucu “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlama-
sıyla tutuklanan Abdullah Göngür, Yusuf Akın, 
Hışyar Buldan, Mehmet Ölmez ve Metin Gezen’in 
yargılanmasına 4 Eylül 2013’te Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada sanıkların ifadesini ve avukatlarının 
taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 24 Ekim 2013’e erteledi.

İstanbul (9. Dosya)

İstanbul’da 10 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan 24 kişiden arasında Evren-
sel Gazetesi muhabiri Sadiye Eser’in de bulunduğu 
8 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 13 Aralık 
2012’de tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianame doğrultusunda 8’i tutuklu 34 
kişinin yargılanmasına 10 Eylül 2013’te başlandı. İs-
tanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve anadillerinde 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar-
dan Sadiye Eser, Ruken Çelik, Rıdvan Oğuz, Rama-
zan Atup, Felat Abik ve Veysi Özdemir’in tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 12 Aralık 2013’e erteledi.

Siirt

Siirt’te 2009 yılında “KCK Soruşturması” adı altın-
da düzenlenen operasyonun ardından 6’sı tutuklu 
22 kişi hakkında açılan davaya 12 Eylül 2013’te 
devam edildi.
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savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların 
tamamaının beraat etmesine karar verdi.

Van

Van’da 2011 yılında Yüzüncüyıl Üniversitesi öğren-
cilerine yönelik düzenlenen opersyonun ardından 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüte 
eleman kazandırdıkları” ve “yasadışı örgüte yardım 
ettikleri” suçlamalarından yargılanan üçü tutuklu 5 
kişinin duruşması 10 Ekim 2013’te görüldü.

Duruşmada sanıkların anadillerinde savunmala-
rını alan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 17 Aralık 2013’e erteledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da “KCK Soruşturması” adı altında 2012 
yılında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
“KCK Kent Meclisi üyesi oldukları” iddiasıyla 8’i 
tutuklu 21 kişinin yargılanmasına 22 Ekim 2013’te 
devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledikten 
sonra tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 14 Ocak 
2014’e erteledi. 

Yüksekova/Hakkâri

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla 2013 yılının Şubat ayında tu-
tuklanan Seyran Demir, Mesut Demir, Erdem Altı 
ve Mahsun Çapa hakkında açılan davaya 11 Kasım 
2013’te Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi.

Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
alan ve sanıkların savunmalarını dinleyen mah-
keme heyeti, tutuklu sanıklardan lösemi hastası 
Seyran Demir’in tutuksuz yargılanmak üzere tah-
liye edilmesine, diğer sanıklıkların ise “kuvvetli 
suç şüphesi” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin 
devamına karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2014’e 
erteledi.

Batman

Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-

15’i tutuklu 16 kişinin yargılanmasına 3 Ekim 2013’te 
devam edildi. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde da-
vanın duruşmasında sanıkların Kürtçe ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Semira 
Varlı, Fevziye Şiran, Adil Adıyaman, Yakup Ataş, 
Senar Erter, Meral Güngör ve Selahattin Bozkurt 
adlı 7’sinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

8’i tutuklu 16 kişinin yargılanmasına 22 Ka-
sım 2013’te devam edildi. Van 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde davanın duruşmasında sanıkların 
Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı 
Sait Kantarcıoğlu, Naci Erkol, MEYA-DER Başkanı 
İbrahim Alkan, İsmail Demir, BDP Genel Merkez 
çalışanı Hüseyin Dağ, Naif Uğraş,  Çelebibağ Bele-
diye Başkanı Veysel Keser ve Naim Işık’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 24 Ocak 2014’e erteledi. 

Cizre/Şırnak (2. Dosya)

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
“KCK Kent Meclisi üyesi oldukları” iddiasıyla 32’si 
tutuklu 85 kişinin yargılanmasına 2 Ekim 2013’te 
devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, sanık avukatlarının taleplerini dinledikten 
sonra tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin de-
vam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

32’si tutuklu 85 kişinin yargılanmasına 23 Aralık 
2013’te devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savun-
malarını alan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının 
taleplerini dinledikten sonra tutuklu sanıkların tu-
tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı 24 Şubat 2014’e erteledi. 

İstanbul (10. Dosya)

İstanbul’da 2011 yılının Mayıs ayında düzenlenen 
eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğu De-
mokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan 30 
kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 
17’sinin tutuklu olduğu soruşturmada 30 kişinin 
“yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargı-
lanmasına 3 Ekim 2013’te İstanbul 16. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe 



Örgütlenme ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2013

267Türkiye İnsan Hakları Vakfı

A.Y. (14), A.D. (15), S.E. (14), B.Y. (17) İ.Ş. (14) ve 
M.S.F. (17) adlı 6 çocuk hakkında dava açıldığı 3 
Aralık 2013’te öğrenildi.

Kullanıldığı iddia edilen molotofkokteylinin “nük-
leer, biyolojik, kimyasal silah” olarak değerlendir-
diği davanın 20 Kasım 2013’te Mersin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında sanık 
çocukların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruş-
mayı erteledi.

Batman

Batman’da 15 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan 7’si tutuklu 23 kişinin yargı-
lanmasına 3 Aralık 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
dinleyen mahkeme heyeti, Ali Toptik’in tutksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve sanıkların 
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamalarına 
karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2014’e erteledi.

Batman

Batman’da 5 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-
rında dava açılan 14’ü tutuklu 40 kişinin yargılan-
masına 5 Aralık 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada savcının esas hakkındaki mütalaasını dinle-
yen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk 
hallerinin devam etmesine karar vererek duruşma-
yı 18 Şubat 2014’e erteledi.

Batman

Batman’da 28 Aralık 2009’da “KCK Soruşturması” 
adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan 5’i tutuklu 16 kişinin yargı-
lanmasına 20 Aralık 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların son savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, M. Şirin Bağlı ile Aydın Kılıç’a “yasadışı ör-
güt üyesi olduğu” suçlamasından 9’ar yıl hapis ce-
zası vererek tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar verdi. Dava kapsamında tutuklu yargılanan 
Rıdvan Aslan, Selamet Akyüz ile İlyas Sağlam’a ise 
aynı suçlama ile 7’şer yıl 3’er ay hapis cezası veren 
mahkeme heyeti üç sanığın tahliye edilmesine ka-
rar verdi. Dava kapsamında aynı iddia ile tutuksuz 

rında dava açılan 18’i tutuklu 38 kişinin yargılan-
masına 15 Kasım 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarının alınmasını ve 
haklarında delil ikamesinin yapılmasını tamamla-
yan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Süleyman 
Arslan, İsa Nergiz ve Mekiye Ormancı adlı 3’ünün 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ka-
rar vererek duruşmayı erteledi. 

Mersin

Mersin’de “KCK Soruşturması” adı altında 2012 yı-
lında düzenlenen operasyonun ardından tutuksuz 
58 kişinin yargılanmasına 20 Kasım 2013’te devam 
edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların Kürtçe savunmalarını alan ve delil 
ikamelerini yapan mahkeme heyeti, dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 
28 Şubat 2014’e erteledi. 

Mersin

Mersin’de 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı 
altında Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenledikleri ev, dernek binası ve iş-
yeri baskınlarının ardından 8’i tutuklu 12 kişinin 
yargılanmasına 26 Kasım 2013’te devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar vererek duruşmayı 25 Şubat 2014’e erteledi. 

Batman

Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından hakla-
rında dava açılan 9’u tutuklu 25 kişinin yargılan-
masına 27 Kasım 2013’te devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların savunmalarını alan ve haklarında 
delil ikamesi yapan mahkeme heyeti tutuklu sa-
nıklardan Şükrü Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
12 Şubat 2014’e erteledi. 

Mersin

Mersin’de 2013 yılının Temmuz ayında bir protesto 
gösterisi esnasında kolluk kuvvetlerine taş attıkları 
iddiasıyla ve “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 
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Fatih Sultan Altın, Recep Kar, Zülküf Akelma, Pe-
rişan Akan, Mustafa Karakut, Ahmet Karer adlı 13 
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “suçu ve suç-
luyu övdükleri” suçlamalarıyla 9 Haziran 2012’de 
tutuklanmıştı.

Tutuklu öğrencilerin daha sonra serbest bırakılma-
larının ardından tutuksuz 43 öğrencinin yargılan-
masına ise 30 Aralık 2013’te devam edildi. Ankara 
13. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, avu-
katların savunma yapmak için yaptıkları ek süre 
talebini kabul ederek duruşmayı 7 Nisan 2014’e 
erteledi.

Ağrı

Ağrı’da 2011 yılında düzenlenen operasyonun ar-
dından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
haklarında dava açılan İbrahim Çeçen Üniversi-
tesi öğrencisi beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı 
davanın 4 Kasım 2013’te Erzurum 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
makeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.Ö., K.K. 
ve S.E.’ye 18’er yıl hapis cezası; H.Ç.’ye 15 yıl hapis 
cezası, S.O.’ya ise 12 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz 
sanıklar F.K. ile E.E. ise beraat etti.

olarak yargılanan Ahmet Solmaz, Şeyhmus Yaşar 
ve Nesrin Kılıç’a 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, Gü-
lizar Kalmış, Cahit Kanbay ve Veysi Gülseren’e ise 
7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti 
beş sanığın ise beraat etmesine karar verdi.

Erzurum

Erzurum’da 23 Haziran 2013’te “KCK Soruşturma-
sı” adı altında gözaltına alındıktan sonra tutukla-
nan Atatürk Üniversitesi öğrencisi ve Demokratik 
Yurtsever Gençlik Meclisi üyesi 8 kişinin yargılan-
masına 24 Aralık 2013’te başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada sanıkların Kürtçe savunma yapma talebini 
reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanması amacıyla duruşmayı 3 Şubat 2014’e 
erteledi.

Ankara

 “KCK Soruşturması” adı altında 6 Haziran 2012’de 
Ankara başta olmak üzere 8 şehirde Terörle Müca-
dele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin düzenlediği 
gözaltı operasyonları sonucunda gözaltına alınan 
sağlık bilimi öğrencisi 61 kişiden Tuncay Gökçen, 
Ahmet Demirer, Birhat Şimşek, Mehmet Aydın, 
Mehmet Budak, Mustafa Akın, Özgür Mert Bakan, 

2. DİĞER GELİŞMELER
Gözaltı Tutuklama Ölüm Yaralı Para Cezası Baskın

Toplam 710 204 1 25 300 TL 12

•   2 Ocak 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi 
Cezaevi’nde tutuklu olan ağabeyi Adem 
Bozkurt’un görüşüne giden Özgür Bozkurt, gö-
rüş sonrası “hakkında yakalama kararı olduğu” 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 

•  İstanbul’un Eyüp İlçesi’ne bağlı Güzeltepe 
Mahallesi’nde 15 Ocak 2013’te ev baskını dü-
zenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken operasyonun 
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı.

•   İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde 15 Şubat 
2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 5 

çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerek-
çesi hakkında açıklama yapılmadı. Gözaltına 
alınan 5 çocuktan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından 17 Şubat 2013’te tutuklandı.

•   Kayseri’de 20 Şubat 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
operasyon sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü 
üyesi oldukları” iddiasıyla iki kişi gözaltına 
alındı.

•   İstanbul’da ve Ankara’da 3 Ağustos 2013’te Ay-
dınlık Gazetesi’ne, Türkiye Gençlik Birliği’ne ve 
evlere eş zamanlı baskınlar düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “Ergene-
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Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu 
tarafından meslekten ihraç edildikleri 6 Kasım 
2013’te öğrenildi.

•   Osmaniye’de 15 Kasım 2013’te Terörle Müca-
dele Şiubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu 5 kişi gözaltı-
na alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı.

•   Adana’nın Seyhan İlçesi’nde 19 Kasım 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen eş zamanlı ev baskınları 
sonucu “çeşitli tarihlerde yapılan eylemlere ka-
tıldıkları” iddiasıyla 6’sı çocuk 8 kişi gözaltına 
alındı. 

•   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları 
Soruşturma Bürosu talimatı ile İstanbul, İzmir 
ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde 22 
Kasım 2013’te 30 adrese düzenlenen baskınlar 
sonucu “RedHack adlı grubun üyesi oldukları” 
iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınarak Ankara’ya 
gönderildi.

 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 
12 kişiden Taylan Kulaçoğlu 28 Kasım 2013’te 
tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “RedHack adlı grubun Manyak adlı 
rumuzunu kullanan kişi olduğu” iddiasıyla 29 
Kasım 2013’te tutuklandı.

•   Eskişehir’de 2 Ocak 2013’te “Tutsak Dev-
Genç’liler serbest bırakılsın” yazılı afişleri asan 
Burçin Akın ve Yaprak Yılmaz adlı iki kişi polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.

•   18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında olduğu ileri 
sürülen operasyonlarla İstanbul’da, İzmir’de, 
Ankara’da, Antalya’da, Bursa’da ve Kocaeli’de 
helikopter destekli ev, kurum ve büro baskınları 
düzenledi.

 Operasyon kapsamında Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde ve 
İstanbul Şubesi’nde, Halkın Hukuk Bürosu’nda 
ve ÇHD üyesi avukatların evinde arama yapıl-
dığı öğrenildi. Baskınlarda avukatlar Taylan 
Tanay, Günay Dağ, Güray Dağ, Ebru Timtik, 
Barkın Timtik, Naciye Demir, Efkan Bolaç, 

kon Davası’nın karar duruşmasının görüleceği 
Silivri Cezaevi’ne katılım çağrısı yaptıkları” ge-
rekçesiyle 25 kişiyi gözaltına aldı.

•  Adana’da 7 Ağustos 2013’te, polis ekipleri AKP 
İl Başkanlığı binası karşısında bulunan billbo-
ardlardaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Bugün bayram birlik olalım” sözünün yer 
aldığı afişleri yırttıkları gerekçesiyle 3 çocuğu 
gözaltına aldı. Tutuklanmaları talebiyle savcılığı 
sevk edilen çocuklar serbest bırakıldı.

•   İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu 
Mahallesi’nde 28 Eylül, 29 Eylül ve 30 Eylül 
2013’te Halk Cephesi üyelerine uyuşturucu satı-
cısı oldukları ileri sürülen kişilerce düzenlenen 
silahlı saldırılar sonucu başından ağır yaralanan 
Hasan Ferit Gedik kaldırıldığı hastanede yaşa-
mını yitirdi. Saldırılar sonucu biri yine başın-
dan olmak üzere 4 kişi de yaralandı.

 Hasan Ferit Gedik’in olay anında üstünde olan 
giysilerinin kaybolduğu 1 Ekim 2013’te ortaya 
çıktı. Hasan Ferit Gedik’in silahla başından 
vurulduktan sonra ağır yaralı kaldırıldığı hasta-
nede kaldığı odaya “teknisyen” sıfatıyla bir sivil 
polis memurunun girdiği iddia edilmişti.

 Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesinin ardından 
yapılan operasyon kapsamında gözaltına alı-
nanlardan M.K.’nin cinayeti itiraf ettiği iddia 
edilirken M.K.’nin gözaltına alınan 13 kişiyle 
beraber çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuk-
landığı 4 Ekim 2013’te öğrenildi.

•   İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu 
Mahallesi’nde 5 Ekim 2013’te, Bağımsızlık 
Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 
dağıtımını yapan İlyas Argun ve Ali Ekber 
Durgun kendilerini polis olarak tanıtan silahlı 
kişiler tarafından darp edildi.

•  Erzincan merkezli olmak üzere Konya, İstanbul 
ve Diyarbakır’da da 5 Kasım 2013’te Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafın-
dan düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı 
El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 16 
kişi gözaltına alındı.

•   İstanbul’da 5 polis memurunun “Emniyet 
Sendikası’na üye oldukları ve emre itaat etme-
dikleri” gerekçesiyle 30 Ekim 2013’te Emniyet 
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 Operasyon kapsamında 21 Ocak 2013’te mah-
kemeye sevk edilen 41 kişiden 21’i tutuklan-
mıştı. Aynı günün akşamında İstanbul’da mah-
kemeye sevk edilen 23 kişiden 17’si, İzmir’de 
mahkemeye sevk edilen 17 kişinin tamamı 22 
Ocak 2013’te tutuklandı.

•   Tunceli’de 19 Ocak 2013’te, polis ekipleri Yürü-
yüş Dergisi’nin dağıtımını yapan Ünal Çimen’i 
gerekçe göstermeksizin gözaltına aldı.

•   İstanbul’da 10 Şubat 2013’te yapılacak olan Dev-
rimci Kadın Kurultayı’yla ilgili 28 Ocak 2013’te 
Ankara’da bildiri dağıtan gruba müdahale eden 
polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

•  İstanbul’un Esenler İlçesi’nde 3 Kasım 2013’te 
“Patriotlar kaldırılsın üsler kapatılsın” yazılı 
afişleri asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi Boran Atıcı ve Eren Bulut polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•   4 Şubat 2013’te Görüş için gittiği Diyarbakır 
E Tipi Cezaevi’nin çıkışında gözaltına alınarak 
Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Ezilen-
lerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Abdullah 
Özgenç, sevk edildiği Adana’da 5 Şubat 2013’te 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ab-
dullah Özgenç’in hangi gerekçeyle tutuklandığı 
açıklanmazken avukatlara hakkında açılan bir 
dava nedeniyle tutuklandığının söylendiği öğ-
renildi.

•   İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 12 Şubat 
2013’te Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 
Eylem Örsan Vural, bir arkadaşının evinden 
çıkarken gözaltına alınırken, Eylem Örsan 
Vural’ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı 
öğrenilemedi.

 Eylem Örsan Vural, Diyarbakır’da 2006 yılında 
hakkında açılan bir davadan kesinleşmiş hapis 
cezası bulunduğu gerekçesiyle 13 Şubat 2013’te 
tutuklandı.

•   Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent 
Semti’nde 16 Şubat 2013’te Yürüyüş Dergisi’nin 
dağıtımını yapan iki kişi darp edilerek gözaltına 
alındı.

•  19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine 
bağlı polis ekipleri “DHKP/C Soruşturması” 
adı altında 28 ilde ev, işyeri, kurum baskınları 
düzenledi.

Betül Vangölü, Ali Şafak, Şükriye Erden, Serhan 
Arıkanoğlu, Gülvin Aydın ve Güçlü Sevimli’nin 
gözaltına alındı. ÇHD Genel Başkanı Selçuk 
Kozağaçlı ve avukat Oya Aslan’ın da aralarında 
bulunduğu 15 avukat hakkında yakalama kararı 
bulunduğu ileri sürüldü.

 Operasyon kapsamında İstanbul’da İdil Kültür 
Merkezi’ne ve Yürüyüş Dergisi’ne baskın düzen-
lendiği ve 6 kentteki ev, kurum, büro baskınları 
sonucu toplam 85 kişinin gözaltına alındığı ileri 
sürüldü.

 Bürosundaki arama bittikten sonra gözaltı 
işlemi yapılan Taylan Tanay, İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldüğü esnada bürosunun 
çıkışında polis ekipleri tarafından darp edildi.

 Baskınlar sırasında İdil Kültür Merkezi’nin, 
Taylan Tanay’ın bürosunun kapısının kırılarak 
açıldığı, savcı olmaksızın arama yapıldığı öğre-
nildi. Operasyon anında yurtdışında bulunan 
Selçuk Kozağaçlı Türkiye’ye döndüğü 20 Ocak 
2013’te uçağın içinde gözaltına alındı.

 Operasyonu protesto etmek amacıyla 18 Ocak 
2013’te İstanbul’un Okmeydanı Semti’nde ey-
lem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 
7 kişiyi gözaltına aldı.

 19 Ocak 2013’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
önünde açıklama yapmak isteyen gruba da po-
lis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Hüsnü 
Yıldız yaralandı.

 Gözaltındaki avukatların 20 Ocak 2013’te İstan-
bul Adliyesi’ne sevk edilmeleri sırasında adliye 
binasında müvekkilleriyle görüşmek isteyen 
avukatlara polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu 6 avukat yaralandı.

 Operasyon kapsamında mahkeme sevk edilen 
29 kişiden 21’i 20 Ocak 2013’te tutuklandı, 7 kişi 
ise kefaletle serbest bırakıldı. Sorguları 21 Ocak 
2013’te tamamlanan 10 avukattan ise ÇHD 
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ÇHD Genel 
Merkez Yöneticisi Oya Aslan, İstanbul Şube 
Başkanı Taylan Tanay, İstanbul Şubesi yönetici-
si Güçlü Sevimli, önceki Şube Başkanlarından 
Serhan Arıkanoğlu, ÇHD üyeleri Ebru Timtik, 
Barkın Timtik, Naciye Demir ve Şükriye Erden 
tutuklandı.
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•   İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 6 Mart 2013’te Ba-
ğımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) üyesi 
3 kişi “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındı.

•   İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu 
Mahallesi’nde 7 Mart 2013’te bildiri dağıtmak 
isteyen Halk Cephesi üyelerine müdahale eden 
polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

•   İstanbul’da 14 Mart 2013’te “DHKP/C Soruş-
turması” adı altında Gençlik Federasyonu bina-
sına ve İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen gaz 
bombalı baskınlar sonucu Gençlik Federasyonu 
üyesi 13 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

 Gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyesi 
13 kişiden Sevinç Bozdağ ve Yürüyüş Dergisi 
çalışanı Kaan Ünsal 17 Mart 2013’te tutuklandı.

•   İstanbul’da 19 Mart 2013’te “DHKP/C Soruş-
turması” adı altında Okmeydanı Semti’nde bu-
lunan Haklar ve Özgürlükler Derneği binasına 
ve evlere düzenlenen gaz bombalı baskınlar 
sonucu 13 kişi gözaltına alındı.

 Operasyon kapsamında Ankara’da gözaltına alı-
nan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından ser-
best bırakılan Fatma Bora Koçaş, Saniye Erenler 
Öztürk, Satılmış Gökoğlu, Mustafa Anil, Seher 
Toksoy, Serpil Toksoy, Hikmet Bünyamin Keneş 
ve Emre Kesikkalı adlı 8 kişi savcılığın itirazı 
üzerine 11 Mart 2013’te tutuklandı.

 İstanbul’da gözaltına alınan 13 kişiden 10’u 21 
Mart 2013’te tutuklandı.

•   Ankara’da 19 Mart 2013’te Söğütözü Semti’nde 
bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
Genel Merkezi’ne lav silahıyla düzenlenen roke-
tatarlı saldırı ile Kızılay Mahallesi’nde bulunan 
Adalet Bakanlığı’na el bombalarıyla düzenlenen 
saldırıyı 20 Mart 2013’te Devrimci Halk Kur-
tuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) Örgütü’nün 
üstlenmesinin ardından 22 Mart 2013’te 
Ankara’nın Mamak İlçesi’nde kurum binalarına 
ve evlere eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Ope-
rasyon sonunda 2 kişinin gözaltına alındığı ileri 
sürüldü.

 25 Mart 2013’te Ankara’da Türkiye Liman 
ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri (Liman-İş) 
Sendikası’na, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri 

 Operasyon kapsamında 167 kişi hakkında gö-
zaltı kararı olduğu ileri sürülürken, Ankara’da 
KESK Genel Merkezi’nde arama başlatıldığı 
öğrenildi. Aramanın Eğitim ve Örgütlenme 
Sekreteri Akman Şimşek’in odasında yapıldığı 
Akman Şimşek’in ise Antalya’da gözaltına alın-
dığı ileri sürüldü.

 Operasyon kapsamında İstanbul’da 50, 
Ankara’da 33, Bursa’da 16, İzmir’de 10, Antalya’da 
2, Aydın’da 3, Çanakkale’de 3, Antakya’da 12 
KESK üye ve yöneticisinin gözaltında olduğu 
ileri sürüldü.

 Operasyon kapsamında Balıkesir’de gözaltına 
alınan 3 kişi, Malatya, Sivas ve Tunceli’de gözal-
tına alınan 13 kişiden ise 6’sı 21 Şubat 2013’te 
çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklan-
dı. 

 Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına 
alınan 54 kişiden 31’i, Çanakkale’de gözaltına 
alınan 3 kişiden 2’si, Mersin’de 18 kişiden 2’si 
22 Şubat 2013’te, Ankara’da gözaltına alınan 30 
kişiden 9’u, Bursa’da gözaltına alınan 11 kişiden 
9’u 23 Şubat 2013’te çıkarıldıkları mahkemeler 
tarafından tutuklandı.

 Operasyon kapsamında Antakya’da gözaltına 
alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
serbest bırakılan SES Hatay Şubesi Başkanı 
Ahmet Aras, Eğitim Sen Hatay Şubesi Başkanı 
Ayhan Erkal ve Merih Şanlı savcılığın itirazı 
üzerine 26 Şubat 2013’te tutuklandı.

•   İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 5 Mart 2013’te 
Gazi Mahallesi Olayları’nda (12 Mart 1995) 
yaşamını yitirenleri anmak için düzenlenecek 
olan etkinliklere çağrı afişleri asan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 2 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 

•   Mersin’de 5 Mart 2013’te Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Sosyalist Demokrasi Partisi’nin 
(SDP) açtığı standa ve “4+4+4” olarak bilinen 
eğitim sistemine karşı DEV-LİS üyelerinin açtı-
ğı standa aşırı sağcı bir grubun bıçaklı ve sopalı 
saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Aynı grubun 
SDP İl Örgütü binasına yaptığı taşlı saldırı so-
nucu da binada maddi hasar meydana geldi.
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•   İzmir, Tunceli ve Ankara’da 19 Haziran 2013’te 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiple-
rinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları 
sonucu “yasadışı MKP ile TKP/ML örgütleri 
adına eylem yaptıkları” iddiasıyla 14 kişiyi gö-
zaltına aldı.

•   Bursa’da 4 Temmuz 2013’te ev baskınları dü-
zenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri Temel Haklar Derneği üyesi 16 kişiyi 
gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hak-
kında açıklama yapılmadı. 

•   Adana’da 26 Temmuz 2013’te, Sosyalist Kadın 
Meclisleri üyesi Satiye Ok, tutuklu arkadaşlarını 
ziyaret etmek için gittiği Karataş Cezaevi’nin 
çıkışında hakkında açılan bir davada verilen 
hapis cezası kararının onandığı gerekçesiyle 
gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak aynı 
cezaevine gönderildi.

•   Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde 31 Temmuz 2013’te 
“yasadışı TKP-ML Örgütü Soruşturması” adı 
altında ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5 
kişiyi gözaltına aldı.

 Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişi “yasadışı 
silahlı örgüt adına faaliye yürüttükleri” ve “ya-
sadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlama-
larıyla 2 Ağustos 2013’te tutuklanarak Malatya 
E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 7 Ağustos, 8 
Ağustos ve 10 Ağustos 2013’te Ezilenlerin Sos-
yalist Partisi’nin (ESP) Gülsuyu Mahallesi’nde 
bulunan ilçe binasına ve üyelerine uyuşturucu 
satıcısı oldukları ileri sürülen kişilerce düzenle-
nen silahlı saldırılar sonucu 9 kişi yaralandı.

•   İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 7 Eylül 2013’te, 
Önder Babat Kültür Merkezi’nin afişlerini asan 
3 kişiyi zabıta ekiplerinin engellemesine tepki 
gösteren LGBT aktivisti-muhabir Michelle 
Demishevich ve afiş asan 3 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 8 Eylül 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Ezilenlerin Sosya-
list Partisi (ESP) üyesi Didem Arda’yı gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açık-
lama yapılmadı.

Sendikası’na ve evlere düzenlenen eşzamanlı 
baskınlar sonucu 10 kişinin gözaltına alındığı 
ileri sürüldü. 

 22 Mart ve 25 Mart 2013’te kurumlara ve evlere 
düzenlenen eşzamanlı baskınlar sonucu 3 kişi-
nin gözaltına alındığı İçişleri Bakanı Muammer 
Güler tarafından 26 Mart 2013’te açıklandı. 

•   İstanbul’da 27 Mart 2013’te Dolmabahçe 
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma 
Ofisi’nin önünde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki 
kitap sınırlaması uygulamasını protesto etmek 
isteyen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 
ve yöneticisi 6 kişi polis ekipleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 

•   Edirne’de 12 Nisan 2013’te, İstanbul’da düzenle-
necek olan Grup Yorum konserine çağrı afişleri 
asan Devrimci Gençlik (Dev-Genç) üyesi 2 kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

•   Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş 
Dergisi muhabiri Dilek Aslan 30 Nisan 2013’te 
İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Mecidiyeköy 
Semti’nde yürürken Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

•  İstanbul’da 4 Mayıs 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi tarafından yoldan gözaltına alınan ve 
gözaltında işkence gören Nadir Çınar “yasadışı 
DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” ve “yasadışı ör-
güte silah temin ettiği” suçlamalarıyla 7 Mayıs 
2013’te tutuklandı.

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

•   Adana merkezli olmak üzere Hatay, Mersin ve 
İstanbul’da 30 Mayıs 2013’te düzenlenen ope-
rasyonlar sonucu 12 kişi “PKK üyesi oldukları” 
iddiasıyla gözaltına alındı.

•   Malatya’da 17 Haziran 2013’te ev baskınları 
düzenleyen polis ekipleri Halk Cephesi üyesi 4 
kişiyi gözaltına alırken operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı. 4 kişi “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 20 Haziran 
2013’te tutuklandı.
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•   Osmaniye T Tipi Cezaevi’nden 2013 yılının 
Mayıs ayında tahliye olan ve hakkında ya-
kalama kararı olduğu gerekçesiyle 21 Ekim 
2013’te Mersin’de gözaltına alınarak Adana’ya 
gönderilen Bayram Yıldız (19) “yasadışı örgüt 
üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanarak Kürkçüler F 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

•   Kayseri’de ve Talas İlçesi’nde 1 Kasım 2013’te 
İşçilerin Birliği Derneği’ne ve evlere eşzamanlı 
baskınlar düzenleyen polis ekipleri “yasadışı 
örgüt adına faaliyet yürüttükleri” gerekçesiyle 
Haydar Baran’ı, Uğur Candar’ı ve Dernek Baş-
kanı Hacı Bora Koç’u gözaltına aldı.

•   İstanbul’da 4 Kasım 2013’te ev baskını düzen-
leyen polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi Çağdaş Küçükbattal’ı gözaltına alır-
ken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı.

•   Kayseri’de ve Talas İlçesi’nde 1 Kasım 2013’te 
İşçilerin Birliği Derneği’ne ve evlere eşzamanlı 
baskınlar düzenleyen polis ekiplerinin “yasadışı 
örgüt adına faaliyet yürüttükleri” gerekçesiyle 
gözaltına aldığı 5 kişiden Haydar Baran ve Uğur 
Candar 4 Kasım 2013’te çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı.

*  Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 
bulunan arkadaşlarını 6 Kasım 2013’te ziyaret 
eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 
Taylan Çetiner cezaevinden çıkarken polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınırken, gözaltı 
gerekçesi hakkında bilgi alınamadı.

*  Diyarbakır’da “Rojava’dan Gezi’ye Kadın Dev-
rimi ve Direnişi” başlığıyla düzenlenecek olan 
panelin 7 Kasım 2013’te afişini asan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Hayati Yıldız ve 
Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi M.A. polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı.

*  Hatay’da 8 Kasım 2013’te “DHKP/C Soruştur-
ması” kapsamında ev baskınları düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
11 kişiyi gözaltına aldı.

*  İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi 
Mahallesi’nde 6 Kasım 2013 gecesi polis ekipleri 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Fedat 

•   İstanbul’da 17 Eylül 2013’te, evine düzenlenen 
baskın sonucu gözaltına alınan Mücadele Bir-
liği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sami Tunca 18 
Eylül 2013’te çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tu-
tuklandı.

•   İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle Devrimci İşçi 
Partisi üyesi Mustafa Cihan Yılmaz ve Sosyalist 
Gençlik Derneği (SGD) üyesi Ali Karakuş; 
İstanbul’da ise SGD üyesi Murat Sezgin Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 2 
Ekim 2013’te düzenlediği operasyon sonucu 
gözaltına alındı.

•   İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla Mersin’de düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 3 Ekim 
2013’te düzenlediği operasyon sonucu 4 kişi 
gözaltına alındı. 

•   İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek ver-
mek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldığı gerekçesiyle Ayşe Deniz Ka-
racagil, 3 Ekim 2013’te Karatay Lisesi önünde 
durakta otobüs beklediği sırada gözaltına alındı.

•   İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı po-
lis ekiplerinin 7 Ekim 2013’te Maltepe İlçesi’nin 
Gülsuyu Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin 
Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar 
sonucu Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Partizan 
Dergisi veya Halk Cephesi üyesi toplam 37 kişi 
gözaltına alındı.

 37 kişiden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi 8 kişiyle Halk Cephesi üyesi 11 kişi “yasa-
dışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 10 Ekim 
2013’te çıkarıldıkları mahkeme tarafından tu-
tuklandı.

•   İstanbul’da 10 Ekim 2013’te, gözaltına alınan 
Halk Cephesi üyelerinin adliyedeki gelişme-
lerini takip etmek için Çağlayan Adliyesi’nde 
bulunan Yürüyüş Dergisi muhabiri Halit Gül-
denoğlu, sivil polisler tarafından darp edilerek 
gözaltına alındı.
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•  Hatay’ın Samandağı İlçesi’nde 3 Aralık 2013’te 
eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 11 kişiyi 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hak-
kında resmî açıklama yapılmadı.

 Gözaltına alınanlardan Ferit Meynioğlu, Gül-
naz Muhammed, Nesrin Pihani, Mehmet Gü-
zel, Hafız Kelahmetoğlu, Celal Nihadoğlu adlı 
6 kişi “THKP-C Acilciler Örgütü üyesi olduk-
ları” suçlamasıyla 6 Aralık 2013’te çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

•   Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan İmran 
Aydın’la görüşmek için 5 Aralık 2013’te ceza-
evine giden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi Osman Can Kazancıoğlu, cezaevinin 
çıkışında “hakkında arama kararı olduğu” ge-
rekçesiyle jandarma ekibi tarafından gözaltına 
alındı.

•   Çorum ve Amasya’da 18 Aralık 2013’te ev bas-
kınları düzenleyen polis ekipleri “DHKP/C So-
ruşturması” kapsamında Turgay Şahin ve Halil 
Top’u gözaltına aldı.

•   İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 19 Aralık 2013’te 
“DHKP/C Soruşturması” adı altında ev bas-
kınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.

•   Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde 29 Aralık 2013’te, 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) bültenini 
aydınlatma direklerine asan ESP İlçe Örgütü’ne 
“Kabahatler Kanunu’na aykırı hareket ettikleri” 
gerekçesiyle 300 TL para cezası verildi.

Kıltepe’yi gözaltına alırken, operasyonun gerek-
çesi hakkında açıklama yapılmadı.

*  Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de 
Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun’un öldürül-
mesiyle ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 
BDP üyesi 7 kişi ile Halk Cephesi üyesi bir 
kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
aynı suçlama doğrultusunda 12 Kasım 2013’te 
tutuklandı.

*  Hatay’da 8 Kasım 2013’te “DHKP/C Soruştur-
ması” kapsamında ev baskınları düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri-
nin gözaltına aldığı 11 kişiden 9’u çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 12 Kasım 2013’te tutuk-
landı.

*  Ankara’da 27 Kasım 2013’te, Ezilenlerin Sos-
yalist Partisi (ESP) Genel Başkan Yardımcısı 
Fadime Çelebi, adli kontrol uygulaması kapsa-
mında imza vermek için gittiği Çankaya Polis 
Karakolu’nda hakkında “arama kararı” bulun-
duğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

•   Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl 
Örgütü üyesi Dilek Keskin 28 Kasım 2013’te 
İzmir’de “hakkında yakalama kararı bulundu-
ğu” gerekçesiyle gözaltına alındı.

 Aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “ya-
sadışı örgüt propagandası yaptığı suçlamasıyla 
hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olduğu” 
gerekçesiyle tutuklanan Dilek Keskin 29 Kasım 
2013’te tahliye edildi.

3. KURUM BİNALARINA SALDIRILAR

Saldırı/Baskın
Dernek/Meslek Odası 4
BDP 10
AKP 7
Devlet Kurumları 3
EMEP/ÖDP 2
CHP 1

•   Van’da 7 Ocak 2013’te Yeni Mahalle Özgür Halk 
Derneği’ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 

düzenlenen taşlı saldırı sonucu dernek binasın-
da maddi hasar meydana geldi.

•   Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 10 Ocak 2013’te 
BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonu-
cu binada maddi hasar meydana geldi.

•  Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde 17 Ocak 2013’te 
Emek Partisi’nin ilçe örgütü binasına giren kişi 
ya da kişilerin binada maddi hasara yol açtıkları 
öğrenildi.
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göst6erileri devam ederken İzmir’deki protesto 
gösterileri esnasında 2 Haziran 2013’te Karşıya-
ka İlçesi’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 
ilçe binası ateşe verildi. Çıkan yangın nedeniyle 
bina kullanılamaz hale geldi.

•   3 Haziran 2013’te Çiğli İlçesi’nde Adalet ve Kal-
kınma Partisi (AKP) ilçe binasına düzenlenen 
taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meyda-
na geldi.

•   Hükümetin temel hak ve özgürlüklere, kent ya-
şamına müdahalelerine yönelik protesto göste-
rileri devam ederken Rize’de 5 Haziran 2013’te 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin il binasına 
kimliği belirisz kişiler tarafından düzenlenen 
saldırı sonucu binada maddi hasar meydana 
geldi.

•   İstanbul’da 16 Haziran 2013’te, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin (CHP) il binasına düzenlenen 
taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meyda-
na geldi.

•   İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 11 Ağustos 2013’te, 
AKP irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişilerce 
atılan ses bombasının patlaması sonucu çevrede 
maddi hasar meydana geldi.

•  Mersin’in Toroslar İlçesi’nde 15 Ağustos 2013’te, 
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) mahalle 
temsilciliğine kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 
silahlı saldırı düzenlendi.

•   Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 17 Eylül 2013’te, 
BDP’nin Değirmenönü Mahalle Temsilciliği’ne 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerin düzenlediği 
silahlı saldırı sonucu ölen veya yaralanan ol-
mazken, 7 kurşunun isabet ettiği binada maddi 
hasar meydana geldi.

•   Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 30 Eylül 2013’te 
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) ilçe bina-
sına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenle-
nen silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar 
meydana geldi.

•   Ankara’da 4 Ekim 2013’te TMMOB Mimarlar 
Odası Ankara Şubesi’nin İncesu Caddesi’nde 
bulunan deposuna baskın düzenleyen polis 
ekipleri depoda bulunan yayınların “bandrol-
süz olduğu” gerekçesiyle 44 çeşit yayından 2’şer 
adet olmak üzere 88 yayına incelemek üzerine 

•   Mersin’in Mezitli İlçesi’nde 31 Ocak 2013’te Ba-
rış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) ilçe binasına 
düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana gelirken saldırıyı düzenledikleri 
iddia edilen 3 kişi düzenlenen operasyon sonu-
cu gözaltına alındı.

•   Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 8 Şubat 2013’te 
Barış ve Demokrasi Partisi’nin binasına giren 
kimliği belirsiz kişilerin kapı ve pencereleri 
kırarak maddi zarar verdikleri öğrenildi.

•  Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde 11 Şubat 2013’te 
Barış ve Demokrasi Partisi’nin binasına giren 
bir kişinin kapı ve pencereleri kırarak maddi 
zarar verdiği öğrenildi. 

•   Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 12 Şubat 2013’te 
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ilçe bi-
nasına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı 
nedeniyle çıkan yangın sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi.

•   Ankara’da 19 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin (AKP) Söğütözü’nde bulunan genel 
merkez binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı 
sonucu genel başkanlık ofisinin bulunduğu bi-
nanın 7. katında maddi hasar oluştu.

•   İstanbul’da 20 Mart 2013’te Maltepe Kayma-
kamlığı binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından atılan ses bombasının bananın bah-
çesinde patlaması sonucu çevrede hafif çapta 
maddi hasar meydana geldi.

•   İstanbul’da 20 Mart 2013’te Kartal Belediyesi 
Kültür Merkezi’ndeki Halk Kütüphanesi girişi-
ne bırakılan el yapımı zaman ayarlı bomba olay 
yerine gelen polis ekibi tarafından patlamadan 
etkisiz hale getirildi.

•   Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 5 Nisan 2013’te, 
BDP İlçe Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerin düzenlediği taşlı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi.

•  Adana’nın Çukurova İlçesi’nde 11 Nisan 2013’te 
kimliği belirsiz kişilerin BDP İlçe Örgütü bina-
sına taşlı saldırıda bulunmaları sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi.

•   Hükümetin temel hak ve özgürlüklere, kent 
yaşamına müdahalelerine yönelik protesto 
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•   Diyarbakır’da 8 Aralık 2013’te Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin (AKP) İl Örgütü binasına kimliği 
belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki adet el ya-
pımı bomba atılması sonucu çevrede ve binada 
maddi hasar meydana geldi.

•  Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 21 Aralık 2013’te, 
Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) ilçe bina-
sına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen taşlı ve 
molotofkokteylli saldırı sonucu binada maddi 
hasar meydana geldi.

el koydu. Baskın sonrasında yayınlardan olu-
şan 18.000 kitap ve 7500 CD’nin yed-i emine 
alınmasına ve inceleme tamamlanana kadar 
yayınların dağıtımının, kullanımının yasaklan-
masına karar verildi.

•   Diyarbakır’da 13 Ekim 2013’te Adalet ve Kalkın-
ma Partisi’nin (AKP) il örgütü binasına kimliği 
belirsiz kişilerce molotofkokteyli atılması sonu-
cu binada maddi hasar meydana geldi.

4. KAPATMA DAVALARI

2013 yılında hakkında faaliyetini durdurma veya kapatma davası açılan 16 kurumdan 4’ü kapatıldı, 
10’u hakkındaki davadan beraat etti, 2’sinin yargılaması 2014 yılına sarktı.

10 Dernek

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Terörizmin 
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” 
uyarınca Van’da faaliyet yürüten Mezopotamya 
Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Tutuklu ve 
Hükümlü Yakınları Demokratik Hukuk ve Yardım-
laşma Derneği (TUYAD-DER), Van Göç Sorun-
larını Bilimsel Araştırma ve Kültür Derneği (Van 
GÖÇ-DER), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci 
Derneği (YÖDER), Van Kadın Derneği (VAKAD), 
Van Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği, 
Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Toplum Der-
neği, Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği, Kürt Dili 
Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER) 
Van Şubesi ile Akköprü Mahallesi Demokratik 
Halk Derneği’nin kapatılması talebiyle hazırladığı 
iddianameyi 

Van 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kabul etmesi-
nin ardından yargılamaya 4 Nisan 2013’te başlandı.

Duruşmaya VAKAD adına katılan avukatların sa-
vunmasını alan mahkeme başkanı, 10 dernek adına 
duruşmaya katılan avukatların yazılı savunma yap-
mak için istedikleri ek süre talebini kabul ederek 
duruşmayı erteledi.

Yargılamaya 17 Mayıs 2013’te devam edildi. Du-
ruşmada kararını açıklayan mahkeme başkanı, 
gerekçeli kararı daha sonra açıklamak üzere 10 

dernek hakkındaki kapatma davasının reddedildi-
ğini açıkladı.

Şerzan Kurt Eğitime Destek Evi

Güroymak Kaymakamlığı, Güroymak Belediyesi 
tarafından açılan Şerzan Kurt Eğitime Destek 
Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanması-
na dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın 
eğitim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim 
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen 
esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle 
12 Haziran 2013’te kapatılmasına karar verdi. 

Demokratik Öğrenci Derneği

Malatya’da İnönü Üniversitesi öğrencilerine yö-
nelik sosyal ve kültürel çalışmalar yürütmek ama-
cıyla kurulan Demokratik Öğrenci Derneği’nin 
mahkeme kararıyla kapatıldığı 18 Haziran 2013’te 
duyuruldu.

Demokratik Gençlik Derneği

Malatya Valiliği’nin suç duyurusu üzerine hak-
kında kapatma davası açılan Malatya Demokratik 
Gençlik Derneği “PKK’nin gençlik yapılanmasında 
yer aldığı” gerekçesiyle 28 Haziran 2013’te Malatya 
2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından feshedile-
rek derneğin faaliyetlerinin durdurulmasına karar 
verildi.
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“dernek tüzüğünde belirtilen hususlar dışında 
amaç ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet gerçek-
leştirdiği” gerekçesiyle kapatılması için Batman 1. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’ne talepte bulunduğu 6 
Kasım 2013’te öğrenildi.

KURDÎ-DER Batman Şubesi

Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği-Komela 
Lêkolîn û Pêşvebirina Ziman Kurdî (KURDÎ-DER) 
Batman Şubesi hakkında savcılığın “yasadışı örgüt-
lerle bağlantısı olduğu” gerekçesiyle kapatılması 
talebiyle hazırlanan iddianamenin Batman 2. Asli-
ye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildiği 2 
Aralık 2013’te öğrenildi. Davaya 18 Aralık 2013’te 
başlanacak.

Uludere Eğitime Destek Evi

Uludere Kaymakamlığı, Uludere Belediyesi tara-
fından 2009 yılında açılan Uludere Eğitime Destek 
Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına 
dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eği-
tim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun 
olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim 
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen 
esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle 
6 Ağustos 2013’te kapatılmasına karar verdi. 

MEYA-DER Batman Şubesi

Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın, Batman Emniyet 
Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine Mezopotamya 
Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği (MEYA-DER) Batman Şubesi’nin 

5. SONUÇLANAN DİĞER DAVALAR

2013 yılında sol/sosyalist örgütlerle ilişkili soruşturmalar kapsamında 185’i tutuklu 376 kişi 
yargılandı. Yargılamalar sonunda 58 kişi tahliye edildi. 376 kişinin yargılandığı toplam 29 davadan 
12’si yıl içinde sonuçlandı. Bu davalarda 65 kişiye hapis veya para cezası verildi. Bu cezalar 65 kişi 
için toplam 3864 yıl 4 ay 15 günü ve 10 kişi için ayrı ayrı müebbet hapis cezasını buldu.

Bahadır Söylemez, Özgür Alkan

Ankara’da 13 Mart 2011’de düzenlenen bir miting-
de Sıhhıye Köprüsü’ne 13 Mart 1982’de idam edilen 
Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın 
isimlerinin yer aldığı bir pankartı astıkları gerek-
çesiyle 5 Mayıs 2011’de gözaltına alınan öğrenciler 
Bahadır Söylemez ve Özgür Alkan hakkında açılan 
dava 15 Ocak 2013’te sonuçlandı.

Mart Kültür, Sanat ve Düşünce Derneği üyesi olan 
iki öğrenci hakkında hazırlanan iddianamede 
savcının derneğe ait su faturasını, öğrencilerin ev-
lerine düzenlenen baskınlarda bulunan kitapları ve 
filmleri delil olarak gösterdiği öğrenilmişti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) 
Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propa-
gandası yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle tutuksuz yargılanan iki öğrenciyle 
birlikte dosyaları birleştirilen 3 öğrenciyle ilgili da-
vanın karar duruşmasında mahkeme heyeti 5 sanık 
hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme heyeti, 5 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan 
kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe 
giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar 
verdi. 

6 Kişi

Katıldıkları 1 Mayıs kutlaması ve Grup Yorum 
konseri nedeniyle 9 Mayıs 2012’de “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla Eskişehir’de gözaltına 
alınan 6 kişinin yargılanmasına 16 Ocak 2013’te 
Bursa Bölge 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi.

Erasmus değişim programı kapsamında Fran-
sa’daki Lumiere Lyon Üniversitesi’nden Anadolu 
Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında 
tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı 
duruşmada “yasadışı örgüt yöneticisi olmak ve 
yasadışı örgütün bayrağını gösteride taşımak 
suretiyle yasadışı örgüt propagandası yapmak” 
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verdi. 14 kişinin beraat etmesine ve davanın tek 
tutuklu sanığı Coşkun Günay’ın ise tahliye edilme-
sine karar veren mahkeme heyeti, firari 3 sanığın 
dosyasını ise ayırdı.

Sevda Çağdaş

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Sevda 
Çağdaş, 26 Mayıs 2012’de İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Diyarbakır Şubesi ile kayıp yakınlarının 
düzenlediği “Kayıplar bulunsun failler yargılansın” 
eylemine katıldıktan sonra polis ekipleri tarafından 
Koşuyolu Parkı’nda gözaltına alınmış ve “18 Mart 
2012’de Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasın-
da polis ekiplerine taş atarak yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledi-
ği” iddiasıyla 27 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.

Sevda Çağdaş’ın yargılanmasına 24 Ocak 2013’te 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruşmada Sevda Çağdaş’ın avukatları-
nın taleplerini reddeden mahkeme heyeti, Sevda 
Çağdaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 19 Mart 2013’e erteledi. 

9 Kişi

İstanbul’da, Samsun’da ve İzmir’de 22-24 Haziran 
2012’de Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye ve 
yöneticilerine yönelik düzenlenen operasyon sonu-
cu gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı tutuklanmıştı.

9 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi 
oldukları” suçlamasıyla açılan davaya 24 Ocak 
2013’te başlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mah-
keme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi.

Sarp Kuray

“16 Haziran Hareketi Örgütü’nün kurucusu ve 
yöneticisi olmak” suçlamasıyla hakkında verilen 
müebbet hapis cezası nedeniyle 5 Şubat 2009’da 
tutuklanarak Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Sarp Kuray’ın “adil yargılanmadığı”na 
hükmeden AİHM Türkiye aleyhine tazminat cezası 
vermişti.

Bu kararın ardından Sarp Kuray’ın avukatları 
CMK’nin 311. Maddesinde yer alan “ceza hükmü-
nün, insan haklarını ihlali suretiyle verildiğinin ve 
hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan 

suçlamalarıyla yargılanan sanıklara ilişkin savcı-
nın esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme 
heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki 
savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı 
erteledi.

6 kişinin yargılanmasına 15 Şubat 2013’te Bursa 
Bölge 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Erasmus değişim programı kapsamında Fran-
sa’daki Lumiere Lyon Üniversitesi’nden Anadolu 
Üniversitesi’ne gelen ve operasyon kapsamında 
tutuklandıktan 3 ay sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilen Sevil Sevimli’nin de katıldığı 
duruşmada mahkeme heyeti, Sevil Sevimli’ye “ya-
sadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işlediği” ve “yasadışı örgütün bayrağını 
gösteride taşımak suretiyle yasadışı örgüt propa-
gandası yapmak” suçlamalarıyla 5 yıl 2 ay 15 gün 
hapis cezası, Seren Özçelik’e de aynı suçlamalarla 
4 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Davanın diğer sanık-
ları Burcu Akın, Ceren Cevahir, Kezban Yıldırım 
ve Mustafa Erdal Harman ise tüm suçlamalardan 
beraat etti. 

29 Kişi

İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı Mustafa Kemal 
Mahallesi’nde (1 Mayıs Mahallesi) 11 Ekim 2007’de 
düzenlenen ev baskınları sonucu “yasadışı MLKP 
Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklu 2 kişi 
ile birlikte üçü firari toplam 29 sanığın yargılanma-
sına 22 Ocak 2013’te devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
Hüseyin Tunç’un tutuksuz yargılanmak üzere tah-
liye edilmesine, Coşkun Günay’ın ise tutukluluk 
halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

Tutuklu 1 kişi ile birlikte üçü firari toplam 29 sanı-
ğın yargılanmasına 28 Mart 2013’te devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heye-
ti, Seryoldaş Akar, Hüseyin Tunç, Özkan Adıgüzel, 
Süleyman Yıldırım, Suat Patır, Fırat Dalga, Erdinç 
Araç, Ercan Karabulut, Selver Orman, Birkan Şa-
hin, Coşkun Günay, Gözel Tektaş adlı 12 sanığa 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yağma yaptık-
ları” suçlamalarından 26’şar yıl 5’er ay hapis cezası 
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revini yaptırmamak için direnmek”, “kamu malına 
zarar vermek”, “silahlı yasadışı örgütüe üye olmak”, 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”, ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet etmek” suçlamalarından 10’a yıl 3’er 
aydan 39’ar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine 
karar veren mahkeme heyeti, sanıkların ve sanık 
avukatlarının savunmalarını hazırlamaları amacıy-
la duruşmayı erteledi.

2 Nisan 2013’teki duruşmaya katılan sanıkların sa-
vunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı erteledi.

16 Mayıs 2013’teki duruşmaya katılan sanıkların 
savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “görevli polis memuruna 
direndikleri” suçlamasıyla sanıklara 6’şar yıl 15’er 
gün hapis cezası verdi. Kararını açıklayan mahke-
me heyeti, tutuklu sanıklar Seçkin Aydoğan, Cem-
ray Baş ve Melis Çitlioğlu’nun tahliye edilmesine 
karar verdi.

3 Kişi

İstanbul’da 18 Ekim 2012’de Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri 
operasyon sonucu gözaltına alınan 3 kişiden öğret-
men Yusuf Demir ve Ünal Şengezer “yasadışı TKP 
ML/TİKKO Örgütü’nün üyesi oldukları” iddiasıyla 
20 Ekim 2012’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklanmıştı.

3 kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda 
hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 3 kişinin 
yargılanmasına 26 Şubat 2013’te başlandı.

“Yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde 
bulundurdukları” iddiasıyla yargılanan sanıkların 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vere-
rek duruşmayı 30 Nisan 2013’e erteledi.

2’si tutuklu 3 kişinin yargılanmasına 31 Aralık 
2013’te devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukla-
rı” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” iddiasıyla 
yargılanan sanıkların ifadesini alan mahkeme heye-
ti, tutuklu sanıklar Yusuf Demir ile Ünal Şengezer’e 
12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık 

Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit 
edilmiş olması halinde yargılamanın yenilenmesi 
için yeniden başvurulabilir” hükmü gereğince Sarp 
Kuray’ın yeniden yargılanmasını talep etmişti. 
Talebin 2012 yılının Ekim ayında kabul edilmesi 
üzerine Sarp Kuray’ın yeniden yargılanmasına 29 
Ocak 2013’te başlandı.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
Sarp Kuray’ın avukatlarının infazın ertelenmesi ve 
Sarp Kuray’ın tahliye edilmesi taleplerini reddeden 
mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Nisan 2013’e ertele-
di.

25 Haziran 2013’teki duruşmada 16 Haziran Örgü-
tü Davası’nda tutuksuz olarak yargılanan Mehmet 
Bülent Özbek’i tanık olarak dinleyen mahkeme 
heyeti, Sarp Kuray’ın tahliye edilmesi talebini red-
dederek duruşmayı erteledi. 

Sarp Kuray’ın yeniden yargılanmasına 10 Eylül 
2013’te devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmada 16 Haziran Örgütü 
Davası’nda esas hakkındaki mütalaasını sunan sav-
cı, Sarp Kuray için yeniden müebbet hapis cezası 
talep etti. Mahkeme heyeti, Sarp Kuray’ın avukatı-
nın savunmasını hazırlaması amacıyla duruşmayı’e 
erteledi.

5 Kasım 2013’te İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki görülen duruşmada 16 Haziran Örgütü 
Davası’na ilişkin savcının esas hakkındaki mütala-
asını sunmasının ardından sanık avukatlarını din-
leyen mahkeme heyeti, Yargıtay’ın 4 kez bozduğu 
davada Sarp Kuray’a yeniden müebbet hapis cezası 
verdi.

6 Kişi

İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe 
Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen ev bas-
kınları sonucu tutuklanan arasında Grup Yorum 
üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6 kişinin 
yargılanmasına 26 Şubat 2013’te devam edildi.

“Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı 
örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla İstanbul 
15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melis Ciddioğlu, 
Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan Türkoğlu ile 
Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın yargılandığı da-
vanın duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcı sanıklar hakkında “görevli memura gö-
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ay hapis cezası; Bilgi Tağaç’a 11 yıl 9 ay hapis cezası; 
Elif Almakça’ya 29 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Er-
kan Salduz’a 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası; Fatma 
Siner’e 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; Fethiye Ok’a 
10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; Hasan Ozan’a 14 yıl 
4 ay 15 gün hapis cezası; Hatice Bolat’a 29 yıl 1 ay 
15 gün hapis cezası; Mehmet Ali Polat’a 31 yıl 5 ay 
15 gün hapis cezası, Meral Siner’e, Rıza Bozkurt’a, 
Sedat Şenoğlu’na 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Seyfi 
Polat’a 37 yıl 9 ay hapis cezası; Soner Çiçek’e 10 yıl 
7 ay 15 gün hapis cezası; Sultan Ulusoy’a 14 yıl 4 ay 
15 gün hapis cezası; Turaç Solak’a 30 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezası; Uğur Kayacı’ya 10 yıl 1 ay 15 gün hapis 
cezası verildi.

Ayrıca tutuksuz sanıklar Ziya Ulusoy, Elif Almak-
ça, Erkan Salduz, Hatice Bolat hakkında yakalama 
kararı çıkarılırken, tutuklu sanık Sultan Ulusoy da 
tahliye edildi.

16 Kişi

Çorum’da polis ekiplerinin 27 Nisan 2012’de dü-
zenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 
yedi kişiden Umut Şener, Halil Top, Dursun Turna, 
Gözde Erdal, Hüseyin Teke ve Ender Özçiftçi “yasa-
dışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” gerekçesiyle 
1 Mayıs 2012’de tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından toplam 16 kişi hakkında 
Ankara Cumhuiyet Savcılığı soruşturma başlatmış-
tı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede 
delil olduğu iddia edilen orak-çekiçli kolye, Deniz 
Gezmiş posterleri sanıkların “yasadışı örgüt üyesi 
olduklarına” kanıt olarak gösterilmişti.

16 kişi hakkında Çorum’da 2011 yılında düzenle-
nen 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma mi-
tinginde, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çorum 
temsilciğinin kortejinde yer alarak “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 157 sayfalık 
iddianame hazırlayan savcı, şüpheliler hakkında 
80 yıla varan hapis cezası istediği iddianameyi 
değerlendirmesi amacıyla Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne göndermiş mahkeme heyeti de id-
dianameyi kabul etmişti.

Davanın 19 Mart 2013’te görülen duruşmasında 
savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahke-
me heyeti, tutuklu sanık Umut Şener’in tutukluluk 
halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

Muhammed Demir ise hakkındaki suçlamalardan 
beraat etti. 

Gaye Operasyonu

“Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi 
ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da 
“Gaye Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyon-
ların ardından 26 kişinin yargılanmasına 12 Mart 
2013’te İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam edildi.

Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöne-
ticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda 
tahliye edilen 16 kişi ile tutukluluk halleri devam 
eden 10 kişinin yargılandığı duruşmada, sanık 
avukatlarının savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
tutuklu 10 sanığın tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

4 Haziran 2013’teki duruşmada, sanıkların ve sa-
nık avukatlarının yeniden savunmalarını almaya 
devam eden mahkeme heyeti,  tutuklu 10 sanığın 
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 

26 kişinin yargılanmasına 24 Eylül 2013’te İstanbul 
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Atılım 
Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöneticisi 
olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda tah-
liye edilen 16 kişi ile tutukluluk halleri devam eden 
10 kişinin yargılandığı duruşmada, sanıkların ve 
sanık avukatlarının yeniden savunmalarını almaya 
devam eden mahkeme heyeti,  tutuklu on sanığın 
ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar 
vererek duruşmayı 30 Ekim 2013’e erteledi. 

26 kişinin yargılanmasına 4 Kasım 2013’te İstan-
bul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo çalışanı ve yöne-
ticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda 
tahliye edilen 17 kişi ile tutukluluk halleri devam 
eden 9 kişinin yargılandığı duruşmada mahkeme 
heyeti, Ali Hıdır Polat, Naci Güner, Ziya Ulusoy, 
Bayram Namaz, Arif Çelebi, İbrahim Çiçek, Füsun 
Erdoğan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
suçlandıkları 155 eylemden dolayı yaklaşık 3 biner 
yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Erkan Özdemir’e müebbet hapis cezası 
ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Serkan Gündoğdu’ya 
13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Arzu Torun’a 14 yıl 3 
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kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma Altın 
ile keman sanatçısı Ezgi Dilan Balcı’nın aralarında 
bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk etmeme yasa-
ğı” konulmuştu.

8’i tutuklu toplam 21 kişi hakkında başlatılan so-
ruşturmanın tamamlandığı ve hazırlanan iddiana-
mede “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları”, 
“görevli polis memuruna direndikleri”, “görevli 
polis memurunu tehdit ettikleri”, “kamu malına 
zarar verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerek-
çeleriyle suçlanan 21 kişiyle ilgili iddianamenin 
kabul edildiği 13 Nisan 2013’te öğrenildi.

21 kişiyle ilgili yargılamaya 5 Temmuz 2013’te 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 
Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve 
ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı ertele-
di.

5 Kişi

Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, 
Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale 
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar 
Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın dü-
zenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 61 kişi-
den 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmış, soruşturma 
dosyasına ise “gizlilik” kararı alınmıştı.

31 kişiden Adana’da tutuklanan 5 kişinin “yasadışı 
Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi oldukları” 
suçlamasından yargılanmalarına 12 Nisan 2013’te 
başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitlerini ve delil ikamelerini 
yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsa Uğur 
Erdoğan, Emrah Kalkan, Uğur Yıldırım, Ayşe Kaya, 
Gönül Dinç ve Dilek Hoş’un tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 
21 Haziran 2013’e erteledi.

3 Kişi

Adana’da “DHKP/C Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyonun ardından “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanan Adana 
Özgürlükler Derneği üyesi 3 kişinin yargılanması-
na 16 Nisan 2013’te devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu 

Davanın 21 Mayıs 2013’te görülen duruşmasında 
sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmasını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Umut Şener’in 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ka-
rar vererek duruşmayı erteledi. 

Özkan Gerçek, Ömer Adıgüzel

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 8 Kasım 2009’da polis 
ekibinin yaptığı kimlik kontrolünde meydana gelen 
tartışmanın ardından “dur” ihtarına uymadıkları 
iddiasıyla polis ekibinin açtığı ateş sonucu yara-
lanan ve tedavileri yapılmadan tutuklanan Özkan 
Gerçek ve Ömer Adıgüzel’in yargılanmasına 29 
Mart 2013’te İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı.

“Yasadışı Marksist Leninist Komünist Parti 
(MLKP) üyesi oldukları” gerekçesiyle yargılanan 
sanıklar, avukatları olmadığı için savunma yapma-
yacaklarını ifade ederek savunma yapmak amacıyla 
ek süre talebinde bulundular.

Talebi kabul eden ve sanıkların tutukluluk halleri-
nin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti 
duruşmayı erteledi. 

4 Ekim 2013’teki duruşmada, “yasadışı Marksist 
Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi oldukları” 
gerekçesiyle yargılanan sanıkların esas hakkındaki 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 2 kişiye 
“anayasal düzeni değiştirmeye çalıştıkları” ve “gö-
revli polis memuruna ateş ederek yaraladıkları” ge-
rekçesiyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ve “sahte kimlik bulundurdukları”, “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “ruhsatsız silah taşıdıkları” 
suçlamalarından da 40’ar yıl hapis cezası verdi.

21 Kişi

İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 
75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı 
düzenleyen Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi 
(DHKC) militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini 
almak için 14 Eylül 2012’de, Yenibona İlçesi’nde 
bulunan Adlî Tıp Kurumu önünde bekleyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi darp ederek 
gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlardan ikisi aynı zamanda Yürüyüş 
Dergisi muhabiri olan toplam 8 kişi “yasadışı ör-
güt propagandası yaptıları” suçlamasıyla 18 Eylül 
2012’de tutuklanmış, aldığı darbeler nedeniyle sağ 
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tukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi.

7 tutuklu ile tutuksuz 5 kişi hakkında “yasadışı ör-
güt üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla açılan 
davaya 3 Ekim 2013’te devam edildi. İstanbul 22. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
savunmalarını ve gizli tanığın ifadesini alan mah-
keme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halle-
rinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 4 
Mart 2014’e erteledi. 

Necati Abay

Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu 
(TGDP) Temsilcisi Necati Abay hakkında “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla daha önce açılan 
fakat Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan 
davanın İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 21 
Mayıs 2013’te görülen yeni karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, Necati Abay’a kanıt olmamasına 
rağmen yeterli kanaat oluştuğu gerekçesiyle 11 yıl 3 
ay hapis cezası verdi.

8 Kişi

Dersim Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla 2012 
yılında Tunceli’de düzenlenen anma yürüyüşü 
dâhil olmak üzere toplam 15 protesto gösterisine 
katıldıkları gerekçesiyle 2012 yılının Kasım ayında 
düzenlenen operasyonun ardından Dersim Kültür 
Derneği Başkanı Ali Mükan’ın da arasında bulun-
duğu 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında açılan dava 26 
Haziran 2013’te sonuçlandı.

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, 
“yasadışı Maoist Komünist Partisi üyesi oldukla-
rı” suçlamasıyla Ali Mükan, Öner Yeşil, İbrahim 
Yolcu, Hasan Doğan Kılıç, Zafer Güven, Mustafa 
Aykaç ve Yıldız Ataş ile Uğur Yeşiltepe’ye 6’şar yıl 
3’er ay hapis cezası verdi.

DHKP/C Soruşturması

18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında olduğu ile-
ri sürülen operasyonlarla İstanbul’da, İzmir’de, 
Ankara’da, Antalya’da, Hatay’da, Bursa’da ve 
Kocaeli’de helikopter destekli ev, kurum ve büro 
baskınları düzenlemişti.

sanıklardan Mehmet Bıldırcın ve Bahri Erinç’in 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 
Celal Önkoyu’nun ise tutukluluk halinin devam et-
mesine karar vererek duruşmayı 18 Haziran 2013’e 
erteledi.

30 Kişi

18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında İstanbul mer-
kezli olarak çeşitli kentlerde düzenledikleri ope-
rasyonlar sonucu gözaltına alınan 81 kişiden 55’i 
tutuklanmıştı.

Başlatılan soruşturma sonunda ilk iddianamenin 
18’i tutuklu 30 kişi hakkında hazırlandığı 8 Mayıs 
2013’te öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca 
hazırlanan iddianamede 30 kişi “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçeleriyle suçlanan 30 kişi hakkın-
daki iddianame 15 Mayıs 2013’te kabul edildi. 

30 kişinin yargılanmasına 10 Ekim 2013’te başlan-
dı. Yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş ve Tavır 
Dergisi Yayın Yönetmeni Gamze Keşkek’in de ara-
sında bulunduğu 30 kişinin kimlik tespitini yapan 
ve ifadesini alan mahkeme heyeti ifade alma işle-
minin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

11 Ekim 2013’teki duruşmada sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Sami 
Menteş, Cemil Onur Çelikdağ, Duygu Yücel, Ulaş 
Doğan ve Tahsin Sağtıcı’nın tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi.

12 Kişi

İstanbul merkezli 21 Haziran 2012’de Atılım 
Gazetesi’ne ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne 
“MLKP Soruşturması” kapsamında düzenlenen 
baskınların ardından Ersin Sedefoğlu, Görgü De-
mirpençe, Gökben Keskin, Özlem Cihan, Fırat Şe-
ran, Ali Haydar Keleş ve Ali Gülmez adlı 7 tutuklu 
ile tutuksuz 5 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi 
ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla açılan davaya 17 
Mayıs 2013’te devam edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma-
da sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıkların savun-
malarının alınması amacıyla tutuklu sanıkların tu-
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Taylan Tanay “yasadışı örgüt yöneticisi olmak” ile 
diğer avukatlar da “yasadışı örgüt üyesi olmak”la 
suçlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 
Silivri Cezaevi’nde bulunan duruşma salonunda 24 
Aralık 2013’te başlanmasına karar verdi.

İddianamenin 18 Temmuz 2013’te kabul edil-
mesinin ardından yargılamaya 24 Aralık 2013’te 
başlandı. Üç gün sürmesi öngörülen davanın ilk 
duruşmasında ÇHD üyesi sanık avukatların kimlik 
tespitini mahkeme heyeti, sanıklar adına söz alan 
ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın talebi 
üzerine iddianamenin özetinin okunmasına karar 
verdi. İddianamenin okunmasının ardından yine 
sanıklar adına söz alan Selçuk Kozağaçlı ortak 
savunma yapacaklarını ve savunmalarını üç gün 
içinde bitirmek istediklerini söyledikten sonra 9’u 
tutuklu 22 avukat adına savunmasını yaptı. Mah-
keme heyeti, Selçuk Kozağaçlı ve diğer avukatların 
ortak savunmalarına devm etmeleri amacıyla du-
ruşmayı 25 Aralık 2013’e erteledi.

İddianamenin 18 Temmuz 2013’te kabul edil-
mesinin ardından yargılamaya 26 Aralık 2013’te 
devam edildi. Üç gün sürmesi öngörülen davanın 
3. duruşmasında sanık avukatlarını dinleyen mah-
keme heyeti, tutuklu avukatlardan Güçlü Sevimli, 
Naciye Demir, Betül Vangölü Kozağaçlı ve Şükriye 
Erden’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edil-
mesine karar vererek duruşmayı 17 Nisan 2014’e 
kadar devam etmek üzere 15 Nisan 2014’e erteledi.

Dava dosyası kapsamında Çağdaş Hukukçular 
Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 
ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay, ÇHD 
üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları Barkın 
Timtik, Ebru Timtik, Günay Dağ tutuklu yargıla-
nırken, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güray Dağ, Gül-
vin Aydın, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Zeki 
Rüzgar, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi 
Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda 
Yılmaz da tutuksuz yargılanıyor. 

4 Kişi

“Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” suç-
lamasıyla yargılanan ve arasında %85 fonksiyon 
kaybı olan Yasemin Karadağ’ın (42) da bulunduğu 
4 kişinin yargılanmasına devam edildiği 1 Temmuz 
2013’te öğrenildi.

Operasyon kapsamında Çağdaş Hukukçular 
Derneği’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde ve 
İstanbul Şubesi’nde, Halkın Hukuk Bürosu’nda ve 
ÇHD üyesi avukaltların evinde arama yapıldığı 
öğrenildi. Baskınlarda avukatlar Taylan Tanay, 
Güray Dağ, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Naciye 
Demir, Efkan Bolaç, Betül Vangölü, Şükriye Erden, 
Serhan Arıkanoğlu, Gülvin Aydın, Zeki Rüzgar ve 
Güçlü Sevimli’nin gözaltına alınmıştı. ÇHD Genel 
Başkanı Selçuk Kozağaçlı ve avukat Oya Aslan’ın da 
aralarında bulunduğu toplam 15 avukat hakkında 
yakalama kararı bulunduğu ileri sürülmüştü.

Operasyon kapsamında İstanbul’da İdil Kültür 
Merkezi’ne ve Yürüyüş Dergisi’ne baskın düzenlen-
diği ve 6 kentteki ev, kurum, büro baskınları sonucu 
toplam 68 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Operasyon kapsamında mahkeme sevk edilen 29 
kişiden 19’u 20 Ocak 2013’te, sorguları tamamla-
nan 10 avukattan ise ÇHD Genel Başkanı Selçuk 
Kozağaçlı, ÇHD Genel Merkez Yöneticisi Oya As-
lan, İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, İstanbul 
Şubesi yöneticisi Güçlü Sevimli, önceki Şube Baş-
kanlarından Serhan Arıkanoğlu, ÇHD üyeleri Ebru 
Timtik, Barkın Timtik, Naciye Demir ve Şükriye 
Erden 21 Ocak 2013’te tutuklanmıştı.

Operasyonun ardından ÇHD avukatlarına yöne-
lik başlatılan soruşturma sonunda yaklaşık 600 
sayfalık iddianame 1 Temmuz 2013’te hazırlandı. 
İddianamede ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile 
ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı Taylan Tanay’ın da 
aralarında bulunduğu 9’u tutuklu 22 avukat şüpheli 
olarak yer aldı. 

Bazı şüphelilerin “yasadışı örgüt yöneticiliği”, bazı 
şüphelilerin ise “yasadışı örgüt üyeliği” ile suçlan-
dığı öğrenildi. İddianame onaylanması için “terör” 
suçlarından sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı 
vekili Oktay Erdoğan’a gönderildi.

İddianameyi 3 Temmuz 2013’te onaylayan Oktay 
Erdoğan, bazı şüphelilerin “yasadışı örgüt yönetici-
liği”, bazı şüphelilerin ise “yasadışı örgüt üyeliği” ile 
suçlandığı iddianameyi değerlendirmesi amacıyla 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme heyeti iddianameyi 18 Temmuz 2013’te, 
duruşma tarihini daha sonra belirlemek üzere 
kabul ederken, iddianamede ÇHD Genel Başkanı 
Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD İstanbul Şubesi Başkanı 
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Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç 
yıl süreyle ertelenmesine karar verdi.

15 Kişi

Ankara’da 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği 
operasyonun ardından tutuklanan Eğitim-Sen 
Ankara 2 No’lu Şube üyesi Satılmış Gökoğlu, 
Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube üyesi Bünyamin 
Keleş, BES Ankara 2 No’lu Şube üyesi Emre Kesik-
halı, BES Ankara Şubesi üyesi Seher Toksoy, BES 
Ankara Şubesi üyesi Serpil Toksoy, Haber-Sen An-
kara Şubesi üyesi Mustafa Anıl, Terörle Mücadele 
Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili Ankara Özgürlük 
Hâkimliği’nde 4 Temmuz 2013’te değerlendirilen 
tutukluluğa itiraz duruşması sonucu serbest bıra-
kıldı.

Ankara’da tutuklanan KESK üyeleri için avukatla-
rın yaptığı itirazı 31 Temmuz 2013’te değerlendiren 
Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili 
Ankara Özgürlük Hâkimliği, Akman Şimşek, Abi-
din Sırma, Arzu Koluaçık, Acun Karadağ, Gülcan 
Kalkan, Mehmet Toğan, Dinçer Öztürk ile Salih 
Baydemir’in serbest bırakılmasına karar verdi.

KESK üyesi tutuksuz 15 sendikacının yargılan-
masına 20 Kasım 2013’te başlandı. Ankara 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adlî kont-
rol zorunluluğunun ve yurtdışına çıkış yasağının 
kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 
2014’e erteledi.

6 Kişi

19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü Soruş-
turması” kapsamında düzenlediği operasyonun ar-
dından Malatya’da tutuklanan KESK üyesi 6 kişinin 
yargılanmasına 26 Ağustos 2013’te başlandı.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ebru Çetin, 
İlyas Geçgin ve Erhan Sezer’in tutuksuz yargılan-
mak üzere tahliye edilmesine; Erdoğan Canpolat, 
Ejder Sütçü ve Özkan Karataş’ın ise tutukluluk hal-
lerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 
24 Eylül 2013’e erteledi.

Çağlayan (İstanbul) 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,  
hastalığı dolayısıyla tutuksuz yargılanan Yasemin 
Karadağ’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlama-
sıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası, Gazi Nefes’e aynı suç-
lamayla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar 
Emel Keleş ve Çiğem Yakşi ise beraat etti.

17 Kişi

Hatay ve Mersin’de 19 Şubat 2013’te Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında 
düzenlediği operasyonun ardından 5’i tutuklu 17 
KESK üyesinin yargılanmasına 3 Temmuz 2013’te 
başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, Eğitim-Sen Hatay Şubesi Başkanı 
Ayhan Erkal, SES Hatay Şubesi eski Başkanı Ahmet 
Aras, Eğitim-Sen Silifke Temsilciliği Örgütlenme 
Sekreteri Bülent Coşkun ve SES Hatay Şubesi 
Örgütlenme Sekreteri Merih Şanlı’nın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 

5 Kişi

Ankara’da 20 Ocak 2011’de gözaltına alınıp 23 Ocak 
2011’de “sağcı öğrencilere saldırı düzenleyebilecek-
leri ihtimalleri olduğu” gerekçesiyle beş öğrencinin 
yargılanmasına 16 Temmuz 2013’te devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, “PKK, Dev-
rimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C), 
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP-L), 
Maoist Komünist Parti (MKP) Örgütlerine üye 
oldukları” iddiasıyla yargılanan sanıklardan Yusuf-
can Yıldırım’a “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettiği” iddiasıyla 2 yıl bir ay hapis cezası, Uğurcan 
Soybelli, ve Didem Ezgi Serap’a “yasadışı örgüt üye-
si oldukları” ve “kesici alet taşıdıkları” iddialarıyla 
9’ar yıl 1’er ay 10’ar gün hapis cezası ve 3200’er TL 
para cezası verdi.  Yargılama sonunda Ali Haydar 
Yıldız ve Rıdvan Akbaş beraat etti.

Mahkeme heyeti, Uğurcan Soybelli ve Didem 
Ezgi Serap hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla başlatılan kovuşturmanın 
ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı 
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rasyonlar sonucu gözaltına alınan 81 kişiden 55’i 
tutuklanmıştı.

Başlatılan soruşturma sonunda tutuklu 16 kişi 
hakkında hazırlanan 2. iddianameyi değerlendiren 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçeleriyle suçlanan 16 kişi hakkın-
daki iddianameyi Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
(CMK) 170. maddesinde “iddianamede, yüklenen 
suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendi-
rilerek açıklanır” hükmünün yer aldığını hatırlata-
rak savcılığa iade etti.

22 Kişi

Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, 
Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale 
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar 
Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın dü-
zenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 61 kişi-
den 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmış, soruşturma 
dosyasına ise “gizlilik” kararı alınmıştı.

31 kişiden İzmir’de tutuklanan 13 kişinin ve tutuk-
suz yargılanan 9 kişinin “yasadışı Maoist Komünist 
Partisi (MKP) üyesi oldukları” suçlamasından yar-
gılanmalarına 4 Ekim 2013’te başlandı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitlerini ve delil ikamelerini 
yapan mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 

13 Kasım 2013’teki duruşmada sanıkların delil ika-
melerini yapan mahkeme heyeti duruşmayı 9 Ocak 
2014’e erteledi.

56 Kişi

18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında İstanbul mer-
kezli olarak çeşitli kentlerde düzenledikleri ope-
rasyonlar sonucu gözaltına alınan 81 kişiden 56’sı 
tutuklanmıştı.

Başlatılan soruşturma sonunda tutuklu 56 kişi 
hakkında hazırlanan 2. iddianameyi değerlendiren 
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” gerekçeleriyle suçlanan 56 kişi hakkın-
daki iddianameyi 8 Ekim 2013’te kabul etti.

24 Eylül 2013’teki duruşmada üçü tutuklu 6 sanığın 
ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Er-
doğan Canpolat, Ejder Sütçü ve Özkan Karataş’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 

16 Kişi

19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü So-
ruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun 
ardından Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve 
Çanakkale’de tutuklanan KESK üyesi 9’u tutuklu 16 
kişinin yargılanmasına 11 Eylül 2013’te başlandı.

Bursa 6. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki du-
ruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifa-
delerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tamamının tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 18 Kasım 
2013’e erteledi. 

13 Kişi

Adana’da çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) ESP Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ ve ESP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Serpil Arslan hakkında “yasadışı örgüt kurmak 
veya yönetmek ve yasadışı örgüt propagandası 
yapmak”; ESP Parti Meclisi üyesi Meriç Solmaz 
ile ESP üyeleri Ali Bakır, Aziz Ay, Çağdaş Güler, 
Emrah Topaloğlu, Emre Aslan, Murat Akıncı, 
Sabahattin Pişkinbaş, Zelal Yardımcı, Demokratik 
Haklar Federasyonu üyesi Gülşah Balkır ve Sos-
yalist Demokrasi Partisi üyesi Mahmut Yiğit hak-
kında ise “yasadışı örgüt üyesi olmak ve yasadışı 
örgüt propagandası yapmak, polise direnmek ve 
mukavemet etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamala-
rından hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 13 
Eylül 2013’te öğrenildi. 13 kişinin Adana 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına ise 29 Kasım 
2103’te başlandı.

16 Kişi

18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında İstanbul mer-
kezli olarak çeşitli kentlerde düzenledikleri ope-


