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ÖNSÖZ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi olarak temel hak kategorilerinde 2019 yılında 
yaşanan hak ihlallerinin izini sürerek bunları belgelediğimiz “2019 İnsan Hakları Raporu” ile 2019 yılında 
insan hakları alanında yaşananların bir fotoğrafını çektik. 

Yapılan yasa düzenlemeleri ile OHAL’in tüm sonuçlarıyla birlikte kalıcı hâle getirildiği 2018 yılının 
ardından, 2019 yılı da insan hakları, özgürlükler ve demokrasi alanlarında yaşanmakta olan geriye gidişin 
derinleşerek devam ettiği bir yıl oldu. 

31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmaların sıklıkla engellenmesinin yanı sıra, belediye eş başkanı 
ve belediye meclis üyesi olarak seçilen kimi isimlere KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbatalarının 
verilmemesi, bu seçimlerde HDP’nin kazandığı neredeyse tüm belediyelerde belediye eş başkanlarının görevden 
alınarak yerlerine kayyım atanması, seçilen belediye meclis üyelerinin görevden alınması; OHAL’in bir istisna 
hâli olmanın ötesinde Türkiye’nin yeni “olağan” hâli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Bu yeni “olağan” koşullar altında, 2019, yaşam hakkı, kişi güvenliği hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, 
örgütlenme özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi hak kategorilerinde yoğun hak ihlallerinin yaşandığı, 
bireylerin temel hak ve özgürlüklerini neredeyse kullanmaz hâle geldiği bir yıl oldu.

Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden beri kesintisiz uygulanan eylem ve etkinlik yasağı, Türkiye’nin bu yeni 
“olağan” hâlinde hak ve özgürlüklerin içinde bulunduğu durumun bir özetidir adeta. Yanı sıra, toplantı ve 
gösterilere yönelik kolluk kuvvetlerinin şiddet içeren müdahaleleri, söz konusu hakkın sürekli ve artan bir 
kısıtlama altında olduğunun göstergesidir. 

2019, aynı zamanda, cezaevlerinde de mahpusların yoğun hak ihlallerine maruz kaldığı bir yıl olmuştur. 
2018 yılı sonunda PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesi talebiyle Türkiye 
genelindeki cezaevlerinde başlayan açlık grevleri sırasında ve sonrasında yaşananlar 2019 yılının bir diğer öne 
çıkan önemli konusudur. 

Zorla kaybetme ve kaçırma girişimlerinin 2019 yılında da karşımıza çıkıyor oluşu, yaşam hakkı ve kişi 
güvenliğinin hâlen ağır tehdit altında olduğunu gösteriyor. 2019 yılı, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik askerî 
harekâtın ilan edildiği ve bu harekata yönelik tepkilerin baskı, gözaltı, tutuklama ve soruşturma ile karşılandığı 
bir yıl oldu. Yalnızca askerî harekât değil, toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren konularda yapılan 
yayınlar, açıklamalar, gösteriler ve sosyal medya paylaşımları hemen hemen her biçimde engellemelere maruz 
kaldı. Demokratik bir toplum için vazgeçilmez olan basın özgürlüğü, özellikle gazetecilerin tutuklanması, 
açılan davalar ve erişim engellemeleriyle büyük oranda kısıtlanmıştır. 

2019 yılı, insan hakları savunucularının BM İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi’nde yer 
alan ilkelerin çiğnenerek gözaltına alındığı, tutuklandığı ve saldırıya uğradığı bir yıl olmuştur.

Temel hak kategorilerinde yaşanan hak ihlallerinin ayrıntılı bir dökümünü raporumuzun ilerleyen 
sayfalarında görmek mümkündür. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI
DOKÜMANTASYON MERKEZİ
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1. YAŞAM HAKKI

2019 yılı içinde Türkiye sınırları içinde ve dışındaki operasyonlar ve saldırılar; yargısız infaz, dur 
ihtarı, rastgele ateş açma; kara mayınları ve sahipsiz patlayıcılar; şüpheli asker ölümleri; cezaev-
lerinde yaşanan ölümler (buna ilişkin ayrıntılar cezaevleri ile ilgili bölümde yer almaktadır); işçi 
cinayetleri;  kadın ve nefret cinayetleri sonucu en az 2.734 kişinin yaşamını yitirdiği ve yine en az 
437 kişinin yaralandığı tesit edilmiştir. 

Operasyonlar ve Saldırılar

Ölü

Asker 111
Polis 6
Köy Korucusu 1
Sivil 48
Militan 424

Yaralı

Asker 216
Polis 16
Köy Korucusu 6
Sivil 173
Militan -

Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma 
Ölü 7
Yaralı 11

Kara Mayınları ve Sahipsiz Patlayıcılar 
Ölü 3
Yaralı 3

Polis, Jandarma Araçlarının Çarpması 
Ölü 3
Yaralı 3

Şüpheli Asker Ölümü
Ölü 20
Yaralı 8

Cezaevleri
Ölü 45
Yaralı  1

İşçi Cinayetleri Ölü  1736
Kadın/Nefret Cinayetleri Ölü 330

TOPLAM
Ölü   2.734
Yaralı   437

2019 Yaşam Hakkı İhlalleri
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20 Şubat 2019 tarihinde Trabzon’un Tonya ilçesi 
kırsal alanındaki arama tarama faaliyetleri sırasın-
da özel harekât polislerinin kullandığı bir aracın 
devrildiği ve kazada 2 polisin yaralandığı öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova il-
çesi kırsalında bir askerin devriye görevi sırasında 
fenalaşarak öldüğü bildirildi.

Mardin’in Derik ilçesi kırsal alanında 18 Mart 2019 
tarihinde güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sında çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü öğrenildi.

22 Mart 2019 tarihinde Elazığ’ın Arıcak ilçesi kırsal 
alanında bulunan bir jandarma karakoluna HPG 
militanları tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin 
yaralandığı öğrenildi.

23 Mart 2019 tarihinde Bitlis kırsal alanına Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen hava ha-
rekâtında 3 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
bir askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu Yavuz 
Uygun isimli 1 askerin öldüğü ve 20 askerin ise ya-
ralandığı öğrenildi.

20 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesi kırsal 
alanında yürütülen bir askeri operasyonda yarala-
nan 1 askerin 26 Mart 2019 tarihinde tedavi gördü-
ğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

7 Nisan 2019 tarihinde Hatay’ın Yayladağ bölgesin-
de açılan ateş sonucu sınır hattında nöbet tutmakta 
olan 1 askerin öldüğü öğrenildi.

7 Nisan 2019 tarihinde Şırnak’ın kırsal alanında 
güvenlik güçleri HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 1 militanın öldüğü öğrenildi.

1.1.1. Türkiye

2019 yılı içinde Türkiye sınırları içinde ger-
çekleştirilen operasyonlarda, hava harekâtla-
rında ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar-
da güvenlik güçleri mensubu en az 70 kişinin 
(63 asker, 6 polis ve 1 köy korucusu), 2 sivil 
kişinin ve 257 militanın öldüğü; güvenlik güç-
leri mensubu en az 161 kişinin (139 asker, 16 
polis, 6 köy korucusu), 60 sivil kişinin yara-
landığı tespit edilmiştir. 

1 Ocak 2019 tarihinde Iğdır’da bulunan Kurtömer 
sınır karakoluna düzenlenen roketli saldırıda 1 as-
kerin yaralandığı öğrenildi.

4 Ocak 2019 tarihinde Iğdır’da bulunan bir karako-
la yönelik HPG militanları tarafından gerçekleşti-
rilen saldırıda 1 askerin öldüğü ve 2 askerin ise ya-
ralandığı öğrenildi. Aynı olayda 1 HPG militanının 
da öldüğü bildirildi.

4 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir il-
çesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Et ve Süt Ku-
rumu’na ve bir markete el yapımı patlayıcılarla 
düzenlenen saldırılarda 1 sivil kişinin yaralandığı 
öğrenildi.

11 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kocaköy il-
çesine bağlı Bozbağlar köyünde çıkan çatışmada 2 
YJA-Star militanının öldüğü öğrenildi.

24 Ocak 2019 tarihinde Konya’da PTT Mevlana 
Posta İletişim Merkezi kargo bölümünde yaşanan 
patlamada 2 çalışanın yaralandığı öğrenildi. Patla-
maya jandarmaya teslim edilmek üzere gönderilen 
ve içinde mühimmat olduğu belirtilen bir paketin 
neden olduğu bildirildi.

1.1. OPERASYONLAR ve SALDIRILAR

2019 yılı içinde Türkiye içinde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Suriye’de güvenlik güçleri tara-
fından gerçekleştirilen operasyonlarda, hava harekâtlarında ve bu bölgelerde meydana gelen saldı-
rılarda en az 111 askerin, 6 polisin, 1 köy korucusunun, 48 sivil kişinin 424 militanın öldüğü; 216 
askerin, 16 polisin, 6 köy korucusunun ve 173 sivil kişinin yaralandığı tespit edilmiştir. 

Asker Polis Köy Korucusu Sivil Kişi Militan Toplam
Ölü 111 6 1 48 424 590
Yaralı 216 16 6 173 - 411
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Milli Savunma Bakanlığı 4 Mayıs 2019 tarihinde 
Hakkari sınır bölgesinde gerçekleşen bir havan sal-
dırısında 3 askerin öldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı 5 Mayıs 2019 tarihinde 
Şırnak’ta çıkan bir çatışmada ise 2 askerin öldüğü-
nü duyurdu.

5 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
Başakköy ve Uyanık köyleri arasındaki yolda bir 
minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlama 
sonucunda Servet Bilen (28) ve Diyar Bilen (13) 
isimli 2 kişinin öldüğü öğrenildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanında gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 1 askerin öldüğü öğrenildi.

8 Mayıs 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinde 
HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan 
çatışmada 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs 2019 tarihinde 
Tunceli’nin Kutudere bölgesinde meydana gelen 
çatışmalarda 3 askerin yaralandığını duyurdu.

9 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’nin Kutudere bölge-
sinde çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 10 Mayıs 2019 tarihinde 
Iğdır’ın Aralık ilçesi Dilucu bölgesinde bir askeri 
aracın geçişi sırasında meydana gelen patlama so-
nucunda 2 askerin yaralandığını, yaralı askerlerden 
birinin (Hakan Özdemir) kaldırıldığı hastanede öl-
düğünü duyurdu.

10 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’nin Merkez ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 5 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi.

11 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçe-
si kırsal alanında çıkan çatışmada 1 askerin (Fer-
dican Altunkaş) öldüğü; 12 Mayıs 2019 tarihinde 
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde çıkan çatışmada 2 askerin 
yaralandığı öğrenildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında çıkan çatışmada 4 militanın 
öldüğü öğrenildi.

Hakkari Valiliği 13 Mayıs 2019 tarihinde Yükseko-
va ilçesinde HPG militanları tarafından açılan ateş 
sonucunda 1 askerin yaralandığını ve yaralanan 
askerin kaldırıldığı hastanede öldüğünü duyurdu.

13 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinin 
kırsal alanında meydana gelen patlama sonucunda 

7 Nisan 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanında gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

9 Nisan 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanına yö-
nelik gerçekleştirilen hava harekâtında 2 militanın 
öldüğü öğrenildi.

20 Nisan 2019 tarihinde Hakkari’nin Irak sınırı 
bölgesinde devam eden askeri operasyon sırasında 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 4 askerin öldüğü ve 6 askerin ise yara-
landığı öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçe-
si kırsal alanında bulunan güvenlik güçlerine PKK 
militanları tarafından açılan ateş sonucunda 2 as-
kerin yaralandığı öğrenildi.

29 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır kırsal alanında 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmalarda 5 militanın öldüğü öğrenildi.

30 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğre-
nildi.

30 Nisan 2019 tarihinde Hatay kırsal alanında HPG 
militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatış-
mada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

1 Mayıs 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi kırsal 
alanında çıkan çatışmada 3 HPG militanının öldü-
ğü öğrenildi.

Sertip Şen (46) isimli bir kişinin 2 Mayıs 2019 ta-
rihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı On-
başılar köyünde koyunlarını otlatırken, askeri böl-
geden açılan ateş sonucunda ağır yaralandığı ve 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi 
Yüksekova Başsavcılığı tarafından açılan soruştur-
ma sonucu Sertip Şen’in ölümüne neden olan si-
lahın sözleşmeli er H. A.’ya ait olduğunun ve ateş 
eden kişinin ise Uzman Çavuş M.T. olduğunun 
tespit edildiği öğrenildi. Sertip Şen’in ölümü ile il-
gili olarak gözaltına alınan Uzman Çavuş M.T.’nin 
sevk edildiği mahkeme tarafından 22 Mayıs 2019 
tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
bildirildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’de güvenlik güçleri 
ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada 2 mi-
litanın öldüğü öğrenildi.
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arasında çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü öğre-
nildi.

4 Mayıs 2019 tarihinde Hakkari kırsal alanında 
HPG militanları tarafından gerçekleştirilen saldı-
rıda yaralanan 1 askerin 9 Haziran 2019 tarihinde 
tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.

10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında devam etmekte olan yol inşaa-
tına yönelik saldırıda 2 işçinin yaşamını yitirdiği ve 
1 işçinin ise yaralandığı öğrenildi. Hakkari Valiliği 
saldırının HPG militanları tarafından gerçekleşti-
rildiğini açıkladı. Saldırının YPJ-Star tarafından 
üstlenildiği öğrenildi.

11 Haziran 2019 tarihinde Tunceli Merkez ilçe kır-
sal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 askerin öldüğü ve 2 as-
kerin ise yaralandığı öğrenildi.

12 Haziran 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında çıkan çatışmada 3 militanın 
öldüğü öğrenildi. 

12 Haziran 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin 
ilçesi kırsal alanına yönelik Türk Silahlı Kuvvetle-
ri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtında 2 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

13 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Ömeryan 
bölgesinde sürdürülen askeri operasyonlar nede-
niyle yangın çıktığı ve yetkililerin ‘güvenlik’ gerek-
çesiyle yangına müdahale etmediği öğrenildi.

14 Haziran 2019 tarihinde Bitlis kırsal alanında gü-
venlik güçleri HPG militanları arasında çıkan çatış-
mada 1 militanın öldüğü öğrenildi.

16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü öğrenildi.

16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü öğrenildi.

Şırnak’ın İdil ilçesi ile Mardin’in Dargeçit ilçesi 
arasında yer alan kırsal bölgede 16 Haziran 2019 
tarihinde yapılan askeri operasyon sırasında ger-
çekleştirilen hava harekâtında İçişleri Bakanlığı 
tarafından öldüğü açıklanan 8 kişiden 2’sinin sivil 
kişiler olduğu iddia edildi. Söz konusu haberlerde 
sivil 2 kişinin Dargeçit ilçesine bağlı Bostanlı kırsal 

3 korucunun yaralandığı öğrenildi. Yaralanan 1 ko-
rucunun 24 Mayıs 2019 tarihinde tedavi gördüğü 
hastanede öldüğü öğrenildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanında gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine 
bağlı Dergili mahallesinde HPG militanları ile gü-
venlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 polis ile 
2 militanın öldüğü, 2 polisin ise yaralandığı öğre-
nildi.

23 Mayıs 2019 tarihinde Elazığ’ın Arıcak ilçesi kır-
sal alanında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü 
öğrenildi.

23 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğre-
nildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır’ın Aralık ilçesi kırsal 
alanında meydana gelen patlama sonucu 1 askerin 
yaralandığı öğrenildi.

1 Haziran 2019 tarihinde Iğdır’da Türkiye-İran sı-
nır bölgesinde çıkan çatışmada 3 askerin öldüğü 4 
askerin ise yaralandığı öğrenildi.

Ağrı Valiliği 1 Haziran 2019 tarihinde Doğubaya-
zıt ilçesinde Türkiye- İran sınırında devam eden 
“güvenlik duvarı” inşaatında çalışan işçileri taşıyan 
minibüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcının 
infilakı sonucunda 1 işçinin öldüğünü, 7 işçinin 
yaralandığını duyurdu.

Hakkari Valiliği 2 Haziran 2019 tarihinde Çukurca 
ilçesinde çıkan çatışmada 2 askerin öldüğünü, 2 as-
kerin ise yaralandığını duyurdu.

2 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü 
öğrenildi.

3 Haziran 2019 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü ve 
1 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

7 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi 
kırsal alanına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri ta-
rafından gerçekleştirilen hava harekâtında 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

8 Haziran 2019 tarihinde Tunceli kırsal alanında 
güvenlik güçleri ile HPG ve YJA-STAR militanları 
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26 Haziran 2019 tarihinde Van’ın Çatak ilçesi kırsal 
alanında çıkan çatışmada 2 HPG militanının öldü-
ğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 28 Haziran 2019 tarihin-
de yaptığı açıklama ile Hakkari’nin Çukurca ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militan-
ları arasında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğünü 
duyurdu.

30 Haziran 2019 tarihinde, Hakkari Merkez ilçe 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü öğrenil-
di.

2 Temmuz 2019 tarihinde Hatay kırsal alanında 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

3 Temmuz 2019 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü ve 1 askerin 
ise yaralandığı öğrenildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde Siirt’in Pervari ilçesi kır-
sal alanında askeri bir aracın geçişi sırasında mey-
dana gelen patlama sonucu 2 askerin yaralandığı 
bildirildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçe-
sinde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 1 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi.

7 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Merkez ilçesi 
kırsal alanına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tara-
fından düzenlenen bombardımanda 1 HPG milita-
nın öldüğü öğrenildi.

9 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Merkez il-
çesi kırsal alanında askeri bir araca yönelik HPG 
militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 
askerin öldüğü öğrenildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde, Diyarbakır’ın Lice il-
çesine bağlı Sığınık kırsal mahallesi yakınlarında 
devam etmekte olan askeri operasyon sırasında 
güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu Onur Vural 
isimli bir sivil kişinin yaralandığı öğrenildi.

11 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesin-
de çöp konteynerinde bulunan el yapımı patlayıcı-
nın, devriye görevi yapmakta olan bekçilerin geçişi 
sırasında patlaması sonucunda 3 bekçinin yaralan-
dığı öğrenildi. Olayla ilgili yapılan ev baskınların-
da 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 

mahallesinde yaşayan Abdulsamet Akgül ve Rama-
zan Toksoy olduğu belirtildi.

18 Haziran 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında yaşanan çatışmada ise 1 mili-
tanın öldüğü öğrenildi.

18 Haziran 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt il-
çesi kırsal alanında yaşanan çatışmada 4 militanın 
öldüğü öğrenildi.

19 Haziran 2019 tarihinde Bingöl’ün Adaklı ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğre-
nildi.

19 Haziran 2019 tarihinde Tunceli’nin Merkez ilçe-
si kırsal alanında yaşanan çatışmada 2 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi. 

20 Haziran 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesine bağlı Tütünlü köyü kırsal alanında meyda-
na gelen patlamada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi 
yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır ol-
duğu bildirildi.

22 Haziran 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesi 
kırsal alanına yönelik hava harekâtında 3 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

23 Haziran 2019 tarihinde Tunceli’de çıkan çatış-
mada 3 militanın öldüğü öğrenildi.

23 Haziran 2019 tarihinde Tunceli’nin Merkez ilçe-
si kırsal alanında yaşanan çatışmada 4 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

24 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 1 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi.

24 Haziran 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesi kırsal alanında yaşanan çatışmada 4 HPG mi-
litanın öldüğü öğrenildi.

24 Haziran 2019 tarihinde Tunceli’nin kırsal ala-
nında güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

26 Haziran 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesi 
kırsal alanına yönelik yapılan hava harekâtında 3 
militanın öldüğü öğrenildi. 

26 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap 
ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG mi-
litanları arasında yaşanan çatışmada 2 militanın 
öldüğü öğrenildi.
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19 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis’in Merkez ilçesi 
kırsal alanında sivil bir araca yönelik düzenlenen 
bombalı saldırıda binbaşı rütbesinde bir askerin öl-
düğü, 1 korucunun ve aracı kullanan sivil 1 kişinin 
ise yaralandığı öğrenildi.

20 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl’ün Karlıova il-
çesi kırsal alanına yönelik düzenlenen hava ha-
rekâtında 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

21 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl’de TSK tarafın-
dan düzenlenen hava harekâtı sonucu 1 HPG mili-
tanının öldüğü öğrenildi.

21 Temmuz 2019 tarihinde, Hakkari’nin Yükseko-
va ilçesi kırsal alanındaki bir bölgeye yönelik TSK 
tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı sonucu 2 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

22 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl’ün Merkez ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 4 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi. 

23 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesi kırsal alanında bulunan askeri üs bölgesinden 
asker almaya giden 2 sivil araca yönelik düzenlenen 
bombalı saldırıda 1 sivil kişinin öldüğü ve 1 sivil 
kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir 
Şehitler Polis Merkezi önünde bekleyen zırhlı araca 
yönelik düzenlenen saldırıda 4 sivil kişinin yara-
landığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 kişinin ise gözaltına 
alındığı bildirildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Yükseko-
va ilçesi kırsal alanında bir şantiyeye düzenlenen 
saldırıda şantiyede görevli 1 bekçinin yaralandığı 
öğrenildi.

Van’ın Erciş ilçesinin kırsal alanında güvenlik güç-
leri ile HPG militanları arasında 24 Temmuz 2019 
tarihinde çıkan çatışmada 1 HPG militanının öldü-
ğü öğrenildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında yaşanan çatışmada 6 HPG mi-
litanın öldüğü öğrenildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin kırsal alanlarına 
yönelik 25 Temmuz 2019 tarihinde TSK tarafından 
yapılan harekât sonucunda 2 HPG militanının öl-
düğü öğrenildi.

26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca 
ilçesi kırsal alanında çıkan çatışmada 2 HPG mili-
tanının öldüğü öğrenildi.

isimleri öğrenilenler: Gökhan Erkul, Diyar Acet, 
Nurullah Kurami, Mustafa Ekren, Diyar Ölmez ve 
Hakim Eksen.

14 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Merkez il-
çesi kırsal alanında çıkan çatışmada 3 askerin öldü-
ğü ve 1 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

9 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Merkez 
ilçesi kırsal alanında askeri bir araca yönelik dü-
zenlenen bombalı saldırıda yaralanan 1 askerin 14 
Temmuz 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 
öldüğü öğrenildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’deki Munzur 
Vadisi’nde güvenlik güçleri ile militanlar arasında 
çıkan çatışmada 2 MLKP militanı ile 3 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

13 Temmuz 2019 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi 
kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzenlenen 
hava harekâtında 3 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi.

14 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari Merkez ilçe 
kırsal alanında çıkan çatışmada 2 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi.

15 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap 
ilçesi kırsal alanında yol inşaatında kullanılan iş 
makinesine yönelik bombalı saldırıda 1 işçinin öl-
düğü ve 2 işçinin ise yaralandığı öğrenildi.

15 Temmuz 2019 tarihinde, Hakkari’nin Çukurca 
ilçesi kırsal alanına yönelik TSK tarafından gerçek-
leştirilen bombardımanda 3 HPG militanın öldüğü 
öğrenildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçe-
si kırsal alanında TSK tarafından düzenlenen hava 
harekâtı sonucu 3 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi. 

11 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ta düzenlenen 
bombalı saldırıda yaralanan 1 asker, 18 Temmuz 
2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

18 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’nin Merkez il-
çesi kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzen-
lenen hava harekâtı sonucu 2 HPG militanının öl-
düğü öğrenildi.

19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi 
kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzenlenen 
hava harekâtı sonucu 2 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi.
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11 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesinde güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sındaki çatışmada 1 militanın öldüğü öğrenildi.

11 Ağustos 2019 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçe-
sinin kırsal alanına yönelik hava harekâtında ise 1 
militanın öldüğü öğrenildi.

13 Ağustos 2019 tarihinde Erzincan’ın Kemah ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü öğre-
nildi.

16 Ağustos 2019 tarihinde Kilis’te Suriye sınırında 
devriye görevi yapan askeri bir aracın devrilmesi 
sonucu 8 asker yaralandı.

18 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli il-
çesine bağlı Çatalca köyü yakınlarında sivil bir ara-
cın geçişi sırasında meydana gelen patlama sonucu 
1 sivil kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hakkari 
Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayın PKK 
tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde Siirt’te devriye gezen po-
lislere yönelik düzenlenen saldırı sonucu 1 polisin 
yaralandığı ve saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 
1 kişinin ise öldüğü öğrenildi. Olayda yaşamını yi-
tiren kişinin kimliği öğrenilemedi.

21 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın kırsal alanları-
na yönelik TSK tarafından yapılan hava harekâtın-
da 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

15 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG mili-
tanları arasında çıkan çatışmada 1 militanın öldü-
ğü öğrenildi.

24 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçe-
sinde bir zırhlı polis aracının devrilmesi sonucunda 
2 polisin öldüğü, 4 polisin ise yaralandığı öğrenildi.

21 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 3 asker öldü, 1 asker ise 
yaralandı.

24 Ağustos 2019 tarihinde Batman’ın kırsal alanı-
na yönelik TSK tarafından düzenlenen hava ha-
rekâtında 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

24 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli 
ve Yüksekova ilçeleri arasındaki Karabey köyü ya-
kınlarında meydana gelen patlama sonucunda, yol 
inşaatında çalışan 2 işçinin yaralandığı öğrenildi.

26 Temmuz 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca 
ilçesi kırsal alanında çıkan çatışmada 1 askerin öl-
düğü ve 1 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

26 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis’in kırsal alanına 
yönelik TSK tarafından düzenlenen hava harekâtı 
sonucu 2 HPG militanının öldüğü öğenindi. 

26 Temmuz 2019 tarihinde Adıyaman’ın Sincik 
ilçesinde bir polis aracına yönelik düzenlenen sal-
dırıda ağır yaralanan 1 polis memuru 27 Temmuz 
2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede öldü.

27 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesi 
kırsal alanında yaşanan çatışmada 3 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

27 Temmuz 2019 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi 
kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzenlenen 
hava harekâtında 2 militanın öldüğü öğrenildi.

28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın kırsal alanla-
rında HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

28 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Merkez ilçesi 
kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzenlenen 
hava harekâtında 2 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi.

30 Temmuz 2019 tarihinde Siirt’in Eruh ilçesi kırsal 
alanına yönelik TSK tarafından düzenlenen hava 
harekâtında 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

30 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar il-
çesi kırsal alanında çıkan çatışmada 1 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

2 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesi-
nin kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG mili-
tanları arasında çıkan çatışmada 4 militanın öldü-
ğü öğrenildi.

3 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesi 
kırsal alanında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü ve 
4 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın kırsal alanı-
na yönelik TSK tarafından düzenlenen hava ha-
rekâtında 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde Hakkâri’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanında meydana gelen çatışmada 1 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanında çı-
kan çatışmada 1 militanın öldüğü öğrenildi.
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9 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğre-
nildi.

10 Eylül 2019 tarihinde Van’ın Başkale ilçesinin 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü öğre-
nildi.

11 Eylül 2019 tarihinde Muş kırsal alanında güven-
lik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatış-
mada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçe-
sinde bir aracın geçişi sırasında meydana gelen 
patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin 
ise yaralandığı öğrenildi. Yaşamını yitiren kişile-
rin isimleri: Siraç Yıldız, Ömer Yıldız, Abit Yıldız, 
Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel, Sinan 
Diğer. Diyarbakır Valiliği, patlamanın PKK tara-
fından yerleştirilen el yapımı patlayıcılar nedeniyle 
gerçekleştiğini ve yaşamını yitiren kişilerin odun 
toplamaya giden köylüler olduğunu açıkladı. Patla-
ma ile ilgili olarak HDP Kulp İlçe Eş Başkanı Abi-
din Karaman ile Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü 
Şener Aktaş’ın gözaltına alındığı bildirildi.

6 Haziran 2019 tarihinde Iğdır’da bir askeri aracın 
kaza yapması sonucu yaralanan 1 askerin 14 Eylül 
2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede öldüğü 
öğrenildi.

13 Eylül 2019 tarihinde Van’ın Gevaş ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sında çıkan çatışmada 5 militanın öldüğü öğrenildi.

7 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesi kır-
sal alanında gerçekleştirilen saldırıda yaralanan 1 
korucunun 14 Eylül 2019 tarihinde tedavi gördüğü 
hastanede öldüğü öğrenildi.

17 Eylül 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 2 militanın öldüğü öğre-
nildi. 

17 Eylül 2019 tarihinde Bitlis kırsal alanında çıkan 
çatışmada 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

18 Eylül 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçe-
si tarihinde Bitlis kırsal alanında güvenlik güçleri 
HPG militanları arasında çıkan çatışmada 2 milita-
nın öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 24 Ağustos 2019 tarihin-
de Hakkari’nin Çukurca ilçesinde önceden yerleş-
tirilmiş el yapımı patlayıcının infilakı sonucunda 1 
askerin öldüğünü duyurdu

25 Ağustos 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdin-
li ilçesinin kırsal alanına yönelik TSK  tarafından 
düzenlenen hava harekâtında 3 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi.

27 Ağustos 2019 tarihinde Tunceli’nin kırsal ala-
nında güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 4 militanın öldüğü öğrenildi.

27 Ağustos 2019 tarihinde Tunceli’nin Merkez ilçe-
si kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militan-
ları arasında çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü 
öğrenildi.

4 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinin 
kırsal alanında meydana gelen bombalı saldırıda 1 
askerin öldüğü, 2 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

3 ve 6 Eylül 2019 tarihlerinde Hakkari’nin Çukurca 
ilçesi kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG mi-
litanları arasında çıkan iki ayrı çatışmada 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

6 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Hani ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 1 militanın öldüğü öğre-
nildi.

7 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesi kır-
sal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 3 HPG militanının öldü-
ğü öğrenildi.

7 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesi kır-
sal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada Mardin İl Emniyet Mü-
dürlüğü Özel Harekât Şube Müdürü’nün öldüğü, 1 
korucunun ise yaralandığı öğrenildi.

8 Eylül 2019 tarihinde, Mardin’in Ömerli ilçesine 
bağlı Sulakdere ve Duygulu kırsal mahalleri ile Nu-
saybin ilçesine bağlı Büyükkardeş ve Küçükkardeş 
kırsal mahallerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 
sonrasında başlatılan askeri operasyon sonrasında 
Ömerli ilçesinin kırsal alanında orman yangını çık-
tığı öğrenildi.

9 Eylül 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca kırsal 
alanında devam eden askeri operasyon sırasında 
meydana gelen patlamada ağır yaralanan 1 askerin 
öldüğü öğrenildi.
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1 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçe-
sinde düzenlenen hava harekâtında 2 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

1 Ekim 2019 tarihinde Eskişehir’de özel harekât po-
lisleri tarafında bir eve düzenlenen operasyonda çı-
kan çatışmada MLKP üyesi olduğu belirtilen Ozan 
Sökmen ve Fırat Şeran isimli 2 kişinin öldüğü, 2 
özel harekât polisinin ise yaralandığı öğrenildi. 
Polis operasyonunun, 25 Ağustos 2019 tarihinde 
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir çevik kuvvet oto-
büsüne yönelik saldırıyla ilgili olarak düzenlendiği 
bildirildi.

4 Ekim 2019 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçe-
sinde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 2 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi.

Urfa Valiliği 5 Ekim 2019 tarihinde şehir merkezin-
den Birecik ilçesine gitmekte olan bir askeri aracın 
kaza geçirmesi sonucunda 1 askerin öldüğünü 14 
askerin ise yaralandığını duyurdu.

5 Ekim 2019 tarihinde Tunceli kırsal alanına TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

5 Ekim 2019 tarihinde Hatay’ın Antakya ilçesinde-
ki sınır kontrol noktasında bir traktörün çarpması 
sonucunda 1 askerin öldüğü öğrenildi.

7 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçe-
sinde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasın-
daki çatışmada 3 HPG militanının öldüğü öğrenil-
di.

7 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçe-
sinde bir askeri aracın devrilmesi sonucunda 1 as-
kerin öldüğü öğrenildi.

11 Ekim 2019 tarihinde Van’ın Gürpınar ilçesinde 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasındaki ça-
tışmada 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

17 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ın merkez ilçesi kır-
sal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasındaki çatışmada 1 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi. 

18 Ekim 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde 
bir askeri devriye aracına yönelik saldırıda 1 aske-
rin öldüğü, 2 askerin yaralandığı öğrenildi.

20 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçe-
sinde güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü öğrenildi.

22 Eylül 2019 tarihinde Siirt’in Pervari ilçesi kır-
sal alanı yönelik TSK tarafından yapılan hava ha-
rekâtında 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

22 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesi-
ne bağlı Dağiçi Köyü kırsal alanında PKK tarafın-
dan yerleştirildiği iddia edilen el yapımı patlayıcı-
nın infilak etmesi sonucu Yusuf Kurt isimli sivil bir 
kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesi kırsal alanına yönelik düzenlenen hava ha-
rekâtında 1 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasındaki ça-
tışmada 3 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde 
çevik kuvvete ait otobüsün geçişi sırasında meyda-
na gelen patlama sonucu 1 polis ve 4 sivil kişinin 
yaralandığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde Hakkari’nin Derecik ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militan-
ları arasında çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin 
26 Eylül 2019 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 
öldüğü öğrenildi. 

28 Eylül 2019 tarihinde Siirt’in Baykan ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları ara-
sında çıkan çatışmada 1 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi.

28 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde 
yaşanan çatışmada ise 1 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi.

28 Eylül 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanına yöne-
lik düzenlenen hava harekâtında 2 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

30 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesine 
bağlı İstasyon Mahallesi’nde bulunan bir eve gü-
venlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 
çıkan çatışmada HPG militanı olduğu iddia edilen 
Ferhat Şimdi isimli 1 kişi öldü. Baskın sonrasında 
evde bulunan 4’ü çocuk 11 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 6’sı aynı gün içinde polis-
teki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
Azad Şimdi, Memduh Şimdi, Orhan Şimdi, Serdar 
Şimdi ve Erdal Şimdi isimli 5 kişinin halen gözal-
tında olduğu bildirildi. Kayyım atanan Mardin Bü-
yükşehir Belediyesi’nin olayda ölen Ferhat Şimdi 
için cenaze aracı vermediği öğrenildi.
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19 Kasım 2019 Şırnak’ın Silopi ilçesi kırsal alanında 
güvenlik güçleri HPG militanları arasında çıkan 

29 Kasım 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçe-
sinde zırhlı bir polis aracının geçişi sırasında önce-
den yerleştirilmiş patlayıcının infilakı sonucunda 2 
polis memurunun yaralandığı öğrenildi.

1 Aralık 2019 tarihinde TSK tarafından Şırnak’ın 
Uludere ilçesinin kırsal alanına yönelik düzenlenen 
hava harekâtında 6 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi.

Milli Savunma Bakanlığı 3 Aralık 2019 tarihinde 
Van’ın Çaldıran ilçesinde bir askeri birlikte gerçek-
leşen silah kazası sonucunda yaralanan bir askerin 
(Fırat Demir) hastanede öldüğünü duyurdu.

3 Aralık 2019 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçe-
sinde bir zırhlı askeri aracın operasyon dönüşünde 
devrildiği ve 13 askerin yaralandığı öğrenildi.

4 Aralık 2019 tarihinde Şırnak kırsal alanına TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 6 
Aralık 2019 tarihinde polis ve jandarma tarafından 
yapılan operasyon sonrasında Murat Kaya isimli 1 
sivil kişinin öldüğü, Cemal Aksoy isimli 1 kişinin 
ise yaralandığı öğrenildi. Murat Kaya’nın cenazesi-
nin iki gün boyunca ailesine verilmediği, 8 Aralık 
2019 tarihinde gece saatlerinde asker ablukası al-
tında defnedildiği, ailenin taziye ziyaretlerini kabul 
etmesine izin verilmediği öğrenildi.

6 Aralık 2019 tarihinde, Hatay’ın İskenderun ilçe-
sindeki Değirmendere yaylasında sürdürülen arazi 
tarama faaliyeti sırasında önceden yerleştirilmiş 
patlayıcının infilakı sonucunda 3 askerin yaralan-
dığı öğrenildi.

6 Aralık 2019 tarihinde Ağrı’nın Tutak ilçesi kırsal 
alanında güvenlik güçleri HPG militanları arasında 
çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü öğrenildi.

7 Aralık 2019 tarihinde Muş kırsal alanında güven-
lik güçleri HPG militanları arasında çıkan çatışma-
da 5 militanın öldüğü öğrenildi.

Şırnak Valiliği 9 Aralık 2019 tarihinde İdil ilçesine 
bağlı Sarıköy köyünün kırsal alanında meydana ge-
len patlamada, 2 askerin öldüğünü 7 askerin yara-
landığını duyurdu.

20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
sinde bir askeri devriye aracına yönelik saldırıda 1 
askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı öğrenildi.

20 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesinde 
güvenlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 3 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

20 Ekim 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt il-
çesinde bir askeri devriye aracına yönelik saldırıda 
yaralanan 1 askerin 22 Ekim 2019 tarihinde öldüğü 
öğrenildi.

 21 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesi kır-
sal alanında güvenlik güçleri ve HPG arasında çı-
kan bir çatışmada 1 askerin öldüğü öğrenildi.

21 Ekim 2019 tarihinde Kars’ın Kağızman ilçesinde 
bir askeri zırhlı aracın geçişi sırasında meydana ge-
len patlamada 5 asker ile 3 korucunun yaralandığı 
öğrenildi. 

23 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova il-
çesinde roket isabet etmesi sonucunda yaralanan 1 
askerin (Mustafa Korkmaz) 27 Ekim 2019 tarihin-
de hastanede öldüğü öğrenildi.

26 Ekim 2019 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçe-
sinde HPG militanları ile güvenlik güçleri arasında 
çıkan çatışmada 1 HPG militanının öldüğü öğre-
nildi. 

3 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinin 
kırsal alanında güvenlik güçleri ile HPG militanları 
arasında çıkan çatışmada 1 HPG militanının öldü-
ğü öğrenildi.

7 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
sinin kırsal alanına yönelik TSK tarafından düzen-
lenen hava harekâtında 3 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi.

9 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
si kırsal alanına TSK tarafından düzenlenen hava 
harekâtında 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

9 Kasım 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinin 
kırsal alanına TSK tarafından düzenlenen hava ha-
rekâtında 2 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

11 Kasım 2019 tarihinde Batman’ın Hasankeyf il-
çesinde bir askeri aracın devrilmesi sonucunda 7 
askerin yaralandığı öğrenildi.

13 Kasım 2019 tarihinde Urfa’da bulunan 20. Zırhlı 
Tugay Komutanlığı’nda meydana gelen bir patlama 
sonucu 17 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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14 Nisan 2019 tarihinde Kandil bölgesine yönelik 
TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekâtında 2 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde Zagros bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 4 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

26 Nisan 2019 tarihinde Zap bölgesine TSK’nin 
gerçekleştirdiği hava harekâtında 2 militanın öldü-
ğü öğrenildi.

5 Mayıs 2019 tarihinde Avaşin bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

13 Mayıs 2019 Zagros bölgesine TSK tarafından 
düzenlenen hava harekâtında 5 HPG militanının 
öldüğü öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde Xınere bölgesine yönelik 
TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

21 Mayıs 2019 tarihinde Kandil bölgesine yönelik 
TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

24 Mayıs 2019 tarihinde Avaşin Basyan bölgesinde 
bulunan bir askeri üs bölgesine yönelik düzenlenen 
saldırıda 1 askerin öldüğü öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde Hakurk bölgesine yönelik 
TSK tarafından bir hava ve kara harekâtı başlatıldı-
ğı öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde TSK 
birimleri ile HPG militanları arasında çıkan çatış-
mada 6 HPG militanının öldüğü öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde TSK tarafından Hakurk 
bölgesine düzenlenen hava harekâtında 1 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi. 

28 Mayıs 2019 tarihinde Kandil bölgesine yönelik 
TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekâtında 2 
HPG militanının öldüğü öğrenildi. 

Milli Savunma Bakanlığı 29 Mayıs 2019 tarihinde, 
Hakurk bölgesine yönelik TSK tarafından başlatı-
lan harekât sırasında el yapımı patlayıcının infilakı 
sonucunda 2 askerin (Raşit Aydın ve Mehmet Taş-
han) öldüğünü duyurdu.

14 Aralık 2019 tarihinde, Mardin’in Derik ilçesi 
kırsal alanında güvenlik güçleri HPG militanları 
arasında meydana gelen çatışmada 3 militanın öl-
düğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Aralık 2019 tarihinde 
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde meydana gelen pat-
lama sonucunda yaralanan 1 askerin (Ahmet Tunç) 
kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 21 Aralık 2019 tarihinde öldüğünü 
duyurdu.

1.1.2. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları 
içinde gerçekleştirilen operasyonlar, hava 
harekâtları ve güvenlik güçlerine yönelik sal-
dırılara ilişkin tespitlerimize göre en az 16 
asker ve 167 militan ölmüş; 18 asker ise ya-
ralanmıştır. 

4 Ocak 2019 tarihinde TSK tarafından Irak Kür-
distan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde yürütülen 
bir askeri operasyon sırasında meydana gelen silah 
kazasında 1 askerin öldüğü öğrenildi.

9 Şubat 2019 tarihinde Hakurk Bölgesinde alanın-
da güvenlik güçleri HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

9 Mart 2019 tarihinde Gare bölgesine TSK tarafın-
dan düzenlenen hava harekâtında 3 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde TSK tarafından Irak Kür-
distan Bölgesel Yönetimi sınırları içinde düzenle-
nen bir operasyonda çıkan çatışmada 2 askerin (Ya-
şar Çakır ve Taşkın Temel) öldüğü öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde Sidekan bölgesinde güven-
lik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan çatış-
mada 5 militanın öldüğü öğrenildi.

21 Mart 2019 Kandil bölgesine TSK tarafından dü-
zenlenen hava harekâtında 5 HPG militanının öl-
düğü öğrenildi.

7 Nisan 2019 tarihinde Kandil bölgesine yönelik 
TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında Al-
man vatandaşı bir HPG militanının (Sarah Handel-
mann) öldüğü öğrenildi. 

10 Nisan 2019 tarihinde Hakurk bölgesine yöne-
lik TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 4 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.
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Milli Savunma Bakanlığı 13 Temmuz 2019 tarihin-
de yaptığı bir açıklama ile Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi sınırları içinde yer alan kimi bölgelere 
yönelik “Pençe 2” adıyla yeni bir askeri operasyona 
başlandığını duyurdu.

12 Temmuz 2019 tarihinde Gare bölgesine yöne-
lik TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

15 Temmuz 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada 3 militanın öldüğü öğrenildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi sınırları içinde HPG militanları tarafın-
dan yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu 1 
askerin öldüğü öğrenildi.

19 Temmuz tarihinde Irak Kürdistan Bölgesel Yö-
netimi sınırları içinde düzenlenen “Pençe 2 Ha-
rekâtı” sırasında güvenlik güçleri ile HPG militan-
ları arasında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 6 
askerin ise yaralandığı öğrenildi.

25 Temmuz 2019 tarihinde Duhok’a TSK tarafın-
dan düzenlenen hava harekâtında 2 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

29 Temmuz 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 5 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

31 Temmuz 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi. 

1 Ağustos 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi. 

7 Ağustos 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında mey-
dana gelen çatışmada 4 HPG militanının öldüğü 
öğrenildi.

2 Ağustos 2019 ve 9 Ağustos 2019 tarihlerinde Haf-
tanin bölgesine yönelik TSK tarafından düzenle-
nen hava harekâtlarında 3 HPG militanının öldüğü 
bildirildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Kandil Bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 5 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde TSK tarafından Zap bölge-
sine düzenlenen hava harekâtında 3 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

1 Haziran 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 5 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

1 Haziran 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında yaşanan 
çatışmada 2 militanın öldüğü öğrenildi.

2 Haziran 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde gü-
venlik güçleri ile HPG militanları arasında çıkan 
çatışmada ise 4 militanının öldüğü öğrenildi.

2 Haziran 2019 tarihinde Avaşin bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

5 Haziran 2019 tarihinde Hakurk bölgesinde 
TSK’ye ait bir askeri aracın devrilmesi sonucu 1 as-
kerin öldüğü ve 1 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

6 Haziran 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

22 Haziran 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 5 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

25 Haziran 2019 tarihinde Metina bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

2019 yılının Haziran ayı içinde Hakurk bölgesinde 
çıkan çatışmalarda 5 HPG militanının öldüğü öğ-
renildi. 

Zap bölgesine yönelik 3 Temmuz 2019 tarihinde 
TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 2 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde, Hakurk bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 4 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde Kandil bölgesine yöne-
lik TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde Kandil bölgesine yöne-
lik TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 
HPG militanın öldüğü öğrenildi.
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25 Ekim 2019 tarihinde Haftanin bölgesinde TSK 
birimleri ile HPG militanları arasında çıkan çatış-
mada 5 militanın öldüğü öğrenildi.

26 Ekim 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

27 Ekim 2019 tarihinde Zap bölgesine TSK tarafın-
dan düzenlenen hava harekâtında 2 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi. 

27 Ekim 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

TSK yaptığı açıklama ile 28 Kasım 2019 tarihinde 
Hakurk bölgesinde yıldırım düşmesi sonucunda 1 
askerin öldüğünü (Bünyamin Çabuk), 2 askerin ise 
yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 28 Ekim 2019 tarihinde 
TSK’nin “Pençe-3” adlı harekâtı kapsamında Haf-
tanin bölgesinde bulunan birliğinde rahatsızlanan 
1 askerin (Kamuran Ablak) 29 Ekim 2019 tarihinde 
hastanede öldüğünü duyurdu.

7 Kasım 2019 tarihinde Zap bölgesine TSK tarafın-
dan düzenlenen hava harekâtında 1 HPG militanı-
nın öldüğü öğrenildi.

10 Kasım 2019 tarihinde Avaşin bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

12 Kasım 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

20 Kasım 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

20 Kasım 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 4 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

21 Kasım 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

26 Kasım 2019 tarihinde Zap bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 2 Aralık 2019 tarihinde 
yaptığı açıklama ile “Pençe-3” harekâtı kapsamında 

23 Ağustos 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 4 milita-
nın öldüğü öğrenildi.

24 Ağustos 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG 
militanının öldüğü; öğrenildi.

24 Ağustos tarihinde Haftanin bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 25 Ağustos 2019 tarihin-
de Sinat-Haftanin bölgesinde devam eden askeri 
operasyon sırasında 3 askerin öldüğünü, 7 askerin 
yaralandığını duyurdu.

25 Ağustos 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 4 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

29 Ağustos 2019 tarihinde Zap bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.

Haftanin bölgesine yönelik 4 Eylül 2019 tarihinde 
TSK tarafından düzenlenen hava harekâtında 1 
HPG militanının öldüğü öğrenildi.

4 Eylül 2019 tarihinde Hakurk bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG milita-
nının öğrenildi.

15 Eylül 2019 tarihinde, Haftanin bölgesine TSK 
tarafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG 
militanının öldüğü öğrenildi.

16 Eylül 2019 tarihinde TSK’nin Duhok kentine yö-
nelik hava harekâtı sonucunda 4 THKP-C/MLSPB 
militanının öldüğü öğrenildi.

23 Eylül 2019 tarihinde Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi sınırları içinde askeri bir araca yönelik 
düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin öldüğü öğ-
renildi.

25 Eylül 2019 tarihinde Haftanin bölgesine TSK ta-
rafından düzenlenen hava harekâtında 2 HPG mi-
litanının öldüğü öğrenildi.

26 Eylül 2019 tarihinde Avaşin bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 3 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi. 

1 Ekim 2019 tarihinde Kandil bölgesine TSK tara-
fından düzenlenen hava harekâtında 1 HPG milita-
nının öldüğü öğrenildi.
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birliklere yönelik YPG militanları tarafından 30 
Nisan 2019 tarihinde yapılan diğer bir saldırıda 7 
askerin yaralandığı bildirildi.

5 Haziran 2019 tarihinde Azez kentinde bulunan 
TSK’ye ait bir üs bölgesine PYD militanları tara-
fından düzenlenen saldırıda 2 askerin yaralandığı 
öğrenildi.

9 Haziran 2019 tarihinde Azez kentinde bulunan 
TSK’ye ait bir üs bölgesine PYD militanları tara-
fından düzenlenen saldırıda 1 askerin öldüğü ve 5 
askerin ise yaralandığı öğrenildi.

26 Haziran 2019 tarihinde Afrin bölgesinde bulu-
nan TSK personeline yönelik YPG militanları tara-
fından düzenlenen saldırıda 1 askerin öldüğü ve 5 
askerin ise yaralandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 27 Haziran 2019 tarihin-
de yaptığı açıklama ile “İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına” yö-
nelik havan topu saldırısında 1 askerin öldüğünü 3 
askerin de yaralandığını duyurdu.

22 Temmuz 2019 tarihinde, Urfa’nın Ceylanpınar 
ilçesine Suriye’nin Serêkaniyê ilçesinden atılan 
roketlerin bir eve isabet etmesi sonucu aralarında 
çocukların da olduğu 5 sivil kişinin yaralandığı öğ-
renildi. Yaralanan kişilerin isimleri: İ. I. (17, e), E. 
A. (9, e), Ali Işık (21), Hatice Atan (31), Yusuf Atan 
(38). Serêkaniyê’yi kontrol eden Demokratik Suriye 
Güçleri’nin (QSD) sözcüsünün olayla ilgili başlatı-
lan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 
olduğunu açıkladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı 9 Ağustos 2019 tarihinde 
yaptığı bir açıklamayla Afrin’deki bir üs bölgesine 
yapılan saldırı sonucunda 2 askerin yaralandığını 
duyurdu.

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda 
hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılma-
sına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 7 Ekim 
2019 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 7 
Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberlerde, 
operasyon sebebiyle Mardin’in Nusaybin ilçesinde-
ki sınır noktalarına yapılan askeri sevkiyat sırasın-
da yaklaşık yarım saat boyunca havaya ateş açıldığı 
iddia edildi.

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda 
hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılması-
na ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 8 Ekim 
2019 tarihinde TBMM tarafından onaylanması-

çıkan çatışmada 1 askerin (Alpaslan Kurt) öldüğü-
nü, 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Irak’taki Başika üs böl-
gesinde görevliyken Batı Nil virüsü enfeksiyonu 
nedeniyle rahatsızlanan 1 askerin (Muharrem Ka-
raduman) 3 Ekim 2018 tarihinden bu yana teda-
vi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde 21 Aralık 2019 tarihinde öldüğünü 
duyurdu.

1.1.3. Suriye 

Suriye’de güvenlik güçlerine yönelik düzenle-
nen saldırılar sonucu ise en az 30 asker ölmüş, 
61 asker ise yaralanmıştır. Kuzey ve Suriye’ye 
yönelik askeri harekât sırasında Suriye’den 
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerine düzenlendi-
ği belirtilen saldırılarda en az 16 sivil kişinin 
öldüğü, 113 sivil kişinin ise yaralandığı tespit 
edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı, 18 Şubat 2019 tarihinde 
Afrin bölgesinde devam eden askeri operasyon sı-
rasında 1 askerin öldüğünü açıkladı.

15 Mart 2019 tarihinde, Azez kentinde TSK’ye ait 
bir mevzide çıkan yangın esnasında meydana gelen 
patlamada 1 askerin (Ramazan Önal) öldüğü öğ-
renildi.

31 Mart 2019 tarihinde Azez kentine bağlı Melkiye 
bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik YPG tara-
fından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı sonu-
cunda 1 askerin öldüğü ve 1 askerin ise yaralandığı 
öğrenildi.

Afrin bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde yaralanan 
1 askerin, tedavi gördüğü hastanede 9 Nisan 2019 
tarihinde öldüğü öğrenildi.

30 Nisan 2019 tarihinde Suriye’de görev yapan TSK 
personeline yönelik bir saldırıda yaralanan 1 aske-
rin (Yaşar Yıldırım) 27 Mayıs 2019 tarihinde tedavi 
gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 30 Nisan 2019 tarihinde 
yaptığı açıklama ile aynı tarihte Suriye’de bulunan 
TSK’ye bağlı askeri birliklere yönelik YPG militan-
ları tarafından yapılan saldırıda 1 askerin öldüğü ve 
3 askerin ise yaralandığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2019 
tarihinde yapılan açıklamada TSK’ye bağlı askeri 
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15 Ekim 2019 tarihinde TSK yaptığı açıklama ile 
söz konusu harekât sırasında 2 askerin (Mesut Çe-
lik ve Çelebi Bozbıyık) öldüğünü, 7 askerin ise ya-
ralandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 15 Ekim 2019 tari-
hinde yaptığı açıklama ile Kuzey ve Doğu Suriye’de-
ki harekât nedeniyle en az 200 bin kişinin göç et-
mek zorunda bırakıldığı, 1 milyon 500 bin kişinin 
ise acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

16 Ekim 2019 tarihinde Şırnak Valiliği yaptığı açık-
lama ile, Cizre ilçesinin Katran köyüne havan mer-
misi isabet etmesi sonucunda 3 kişinin yaralandı-
ğını duyurdu.

17 Ekim 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı 
yaptığı açıklama ile, Mardin’in Nusaybin ilçesine 
isabet eden havan mermisi nedeniyle 1 askerin ya-
ralandığını duyurdu.

20 Ekim 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı 
yaptığı açıklama ile Tel Abyad’da 1 askerin (Sefa 
Fındık) öldüğünü duyurdu.

22 Ekim 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı 
yaptığı açıklama ile 11 Ekim 2019 tarihinde havan 
saldırışı sonucunda yaralanan 1 askerin (Mutlu 
Can Meşeci) ve 16 Ekim 2019 tarihinde yaralanan 
1 askerin (Umut Coşkun) tedavi gördükleri hasta-
nede öldüklerini duyurdu.

22 Ekim 2019 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı 
yaptığı açıklama ile 21 Ekim 2019 tarihinde harekât 
bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu 1 as-
kerin (Caner Selimoğlu) öldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile 24 
Ekim 2019 tarihinde Resulayn’da bir keşif birimine 
yönelik saldırıda 5 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama ile 27 
Ekim 2019 tarihinde Resulayn’da bir keşif birimine 
yönelik saldırıda 1 askerin (Tahsin Sarıtosun) öldü-
ğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu.

26 Ekim 2019 tarihinde yine Resulayn’da yaralanan 
1 askerin (Erdoğan Türkel) 27 Ekim 2019 tarihinde 
hastanede öldüğü öğrenildi.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekâtı 
dahilinde; Mardin’in Nusaybin ilçesine 11 Ekim 
2019 tarihinde isabet eden havan topu nedeniyle 
yaralanan Şivan Çetin isimli 1 kişinin tedavi gör-
düğü hastanede 30 Ekim 2019 tarihinde öldüğü 
öğrenildi.

nın ardından 9 Ekim 2019 tarihinde TSK tarafın-
dan harekâta başlandığı duyuruldu. Ayrıca TSK, 9 
Ekim 2019 tarihinde saat 16.00 itibarıyla havadan 
başlayan harekâta, akşam saatlerinde kara harekâtı-
nın eklendiğini duyurdu.

10 Ekim 2019, Suriye yönünden atıldığı belirtilen 
roket ve bombalar nedeniyle Mardin’in Nusaybin 
ilçesinde 1’i çocuk 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa Valiliği 10 Ekim 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik başlattığı harekât ile birlikte, Suriye yönünden 
atıldığı iddia edilen havan mermilerinin Akçakale 
ve Ceylanpınar ilçelerine isabet etmesi sonucunda 
1’i bebek 3 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandı-
ğını duyurdu.

Mardin Valiliği 10 Ekim 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekâtının başlamasıyla birlikte, Suriye yö-
nünden atıldığı iddia edilen havan mermilerinin 
Nusaybin ilçesine isabet etmesi sonucunda 3 kişi-
nin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını duyurdu.

TSK, Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik sürdürdüğü 
harekât sırasında 10 Ekim 2019 tarihinde 1 askerin 
öldüğünü duyurdu.

11 Ekim 2019 tarihinde Mardin Valiliği yaptığı 
açıklama ile, Suriye yönünden atıldığı iddia edilen 
havan mermilerinin Nusaybin ilçesine isabet etme-
si sonucunda 8 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yara-
landığını duyurdu. Ölen kişilerin isimleri: Hasan 
Demir, Hüseyin Çakır, Ahmet Delen, Naif Sincar, 
Mehmet Şirin Demir, Orhan Doğan, Dara Ali ve 
Hasan Muhammed.

11 Ekim 2019 tarihinde Urfa Valiliği yaptığı açıkla-
ma ile, Suriye yönünden atıldığı iddia edilen havan 
mermilerinin Suruç ilçesine isabet etmesi sonu-
cunda 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını 
duyurdu. Ölen kişilerin isimleri: Halil Yağmur ve 
Şıh Güzel.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK yaptığı açıklama ile 
söz konusu harekât sırasında 3 askerin (Yunus 
Mermer, Abdülhamit Bilgen ve Hacı Bebek) öldü-
ğünü, 7 askerin ise yaralandığını duyurdu.

15 Ekim 2019 tarihinde Mardin Valiliği yaptığı 
açıklama ile, Suriye yönünden atıldığı iddia edilen 
havan mermilerinin Kızıltepe ilçesine isabet etmesi 
sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralan-
dığını duyurdu.
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TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatı 
dahilinde 30 Kasım 2019 Şanlıurfa’nın Akçakale il-
çesindeki sınır karakoluna havan topu düşmesi so-
nucunda 2 askerin öldüğü (Davut Armağan Keskin 
ve Şevket Tekin) 2 askerin ise yaralandığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 2 Aralık 2019 tarihinde 
yaptığı açıklama ile Kuzey ve Doğu Suriye’ye yöne-
lik harekât kapsamında, havan topu isabet etmesi 
nedeniyle yaralanan 1 askerin (Harun Çınar) has-
tanede öldüğünü duyurdu.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekâtı 
dahilinde; Tel Abyad kentinde 29 Aralık 2019 ta-
rihinde meydana gelen bir patlamada yaralanan 
1 askerin (Rahmi Kaya) 31 Aralık 2019 tarihinde 
hastanede öldüğü öğrenildi.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik gerçek-
leştirdiği harekât bölgesinde 31 Ekim 2019 tarihin-
de, önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının in-
filakı sonucunda 1 askerin (İsmail Sarıcan) öldüğü 
6 askerin yaralandığı öğrenildi.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik gerçek-
leştirdiği harekât bölgesinde 4 Kasım 2019 tarihin-
de, önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının 
infilakı sonucunda 1 askerin (Suat Topçu) öldüğü 
öğrenildi.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekâtı 
dahilinde; Resulayn kentinde 11 Kasım 2019 tari-
hinde çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin (Bekir 
Can Hereklioğlu) 16 Kasım 2019 tarihinde hasta-
nede öldüğü öğrenildi.

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekâtı 
dahilinde; 23 Kasım 2019 tarihinde zırhlı araç çarp-
ması sonucu yaralanan 1 askerin (Mustafa Akkaya) 
aynı gün kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi.
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Basında yer alan haberlerden polisin Recep Han-
taş’ın ölümüyle ilgili olarak “yanlışlıkla vurduk” 
dediği öğrenildi. Recep Hantaş’ın abisi Efe Hantaş 
ise basında yer alan açıklamasında kardeşinin polis 
tarafından daha önce tehdit edildiğini ifade etti.

Diyarbakır Valiliği, yaptığı açıklama ise şu şekilde-
dir: “Sümer Park içerisine yüzleri maskeli 2 şahsın 
girdiği yönünde alınan 155 ihbarına istinaden ekip-
lerimizce park içerisinde yapılan araştırma sırasın-
da 2 şahsın görevlilerimizin üzerine doğru koşarak 
gelmesi üzerine ‘dur’ ihtarı yapılmış, ihtara uyan 
R.Y. isimli şüpheli şahıs teslim olmuş ancak diğer 
şüpheli şahıs R.H. kaçmaya devam etmiş, durması 
için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durma-
mış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir.”

Valilik ayrıca 2 polis memurunun tutuklama ta-
lebiyle mahkemeye sevk edildiğini ve olayla ilgili 
idari soruşturma başlatıldığını belirtti. Mahkeme-
ye sevk edilen polislerden birinin tutuklandığı, di-
ğerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

Recep Hantaş’ın cenazesinin ailesi dışında kimse-
nin katılmasına izin verilmeden aynı gün içinde 
defnedildiği öğrenildi.

Olay esnasında Recep Hantaş’ın yanında olan ve 
daha sonra polis tarafından gözaltına alınıp savcı-
lık ifadesinin ardından serbest bırakılan R. Y., 16 
Nisan 2019 tarihinde basında yer alan ifadelerinde 
Recep Hantaş’ın ölümüne ilişkin şunları belirtti: 
“Recep ile otururken herhangi bir ikaz yapılmadan 
silah sesleri geldi. Ben refleks ile oturduğumuz ban-
kın altına uzandım. Recep de panikleyerek koştu. 
O arada ayağından vurularak yere düştüğünü gör-
düm. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Çok 
fazla silah sesi geldi. Daha sonra gözaltına alındım. 
Ambulans geldi, ancak parka alınmadı. Recep’in 
cenazesi üç saat boyunca yerde kaldı.”

Hande Buse Şener 

9 Ocak 2019 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde po-
lis memuru A. D.’nin silahlı saldırısına maruz kalan 
trans kadınlardan Hande Buse Şener’in yaşamını 
yitirdiği, Y.A. isimli trans kadının ise yaralandığı 
öğrenildi. Saldırı sırasında polis memuru A. D.’nin 
arkadaşı olan A. T. K. isimli kişiyi de yaraladığı 
belirtildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan po-
lis memuru A. D.’nin 10 Ocak 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenil-
di.

X

3 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Hatay’ın Altınözü ilçesinde jandarma tarafın-
dan yapılan ‘dur’ ihtarına uymadığı iddia edilen bir 
araçta bulunan kişilerden 1’inin açılan ateş sonucu 
öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ölen ve 
yaralananların isimleri öğrenilemedi.

M. Y.

10 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde 
bulunan bir eğlence mekanına gelen ve kapalı oldu-
ğu için içeriye alınmayan A. Ö., O. G. ve Ö. U. isimli 
3 polis memurunun, güvenlik görevlisi M. Y.’yi si-
lahla yaraladığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak 3 po-
lis memuru ile birlikte 10 kişinin gözaltına alındığı, 
3 polis memurunun ayrıca açığa alındığı bildirildi.

Recep Hantaş

14 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’daki Sümer-
park’ta arkadaşıyla oturan Recep Hantaş (20) isimli 
bir kişi polis tarafından başından vurularak öldü-
rüldü. Recep Hantaş’ın gözüne, başına ve karnına 
isabet eden 4 kurşun sonucu yaşamını yitirdiği öğ-
renildi.

Parkta Recep Hantaş ile beraber oturan ve ismi R. 
Y. olduğu öğrenilen diğer kişinin gözaltına alındığı 
bildirildi.

1.2. YARGISIZ İNFAZ, DUR İHTARI, RASTGELE ATEŞ AÇMA 
OLAYLARI SONUCU MEYDANA GELEN ÖLÜMLER ve 

YARALANMALAR

2019 yılı içinde 10 ayrı olayda yargısız infaz, dur ihtarı, rastgele ateş açma, polis baskını sonucu 
biri trans kadın, biri çocuk toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 11 kişinin ise yaralandığı tespit 
edilmiştir.
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İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan 
açıklamada “Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü 
birimlerince düzenlenen operasyonda, kırsal alan-
dan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 
Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirildi, iki kişi gözal-
tına alındı” denilmektedir.

Vedat Ekinci

1 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, sınır ticareti yaptıkları Irak Kürdistan Böl-
gesel Yönetimi’nden Hakkari’nin Derecik ilçesine 
dönen köylülere TSK’ye ait bir helikopterden açılan 
ateş sonucunda Vedat Ekinci’nin (14) öldüğü öğ-
renildi. Hakkari Valiliği tarafından 2 Ağustos 2019 
tarihinde yapılan açıklamada “Dur ihtarına uyma-
yarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından iler-
leyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ate-
şi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması 
sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatanda-
şımız olay yerinde bulanan hudut birliklerimize ait 
araçlar ile Derecik Sahra Hastanesi’ne kaldırılmış, 
yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatı-
nı kaybetmiştir” denildi.

Olay sırasında Vedat Ekinci’nin yanında olan Hacı 
Ekinci ise basında yer alan açıklamasında şunları 
belirtti: “Olay sırasında Vedat ile birlikteydik, üç 
kişiydik. Hayvanlarımız askeriye bölgesine girmiş-
ti, oraya gittik. Birdenbire asker karşımıza çıktı ve 
‘Dur’ demeden direkt bize ateş ettiler, amcaoğlumu 
sırtından vurdular. Bize ateş edenler üç kişiydi, bi-
rinin elinde dipçik, diğer ikisinde silah vardı ama 
yaklaşık 10 asker oradaydı. Amcaoğlum yere düştü, 
askerlerden yardım istedim ama yardım etmediler. 
Vedat ellerimde can verdi.”

Avukat Ramazan Kurt ise basında yer alan açık-
lamasında şunları belirtti: “Valilik, uyarı ateşi ya-
pıldığını iddia ediyor fakat uyarı ateşinin doksan 
derecelik açı ile havaya yapılacağı düşünüldüğünde 
kurşunun sekerek bir kişinin ölümüne ve bir kişi-
nin de yaralanmasına sebebiyet vermesi gerçeği 
yansıtmıyor (…) Güvenlik gerekçesi bahane edile-
rek olay yeri incelemesi yapılmıyor. Olayın failleri 
olan askerlerin sorgusu yine askeri kurum tarafın-
dan yapılıyor. Bu hukuka aykırı bir durum, şayet bir 
olayda eğer fail polisse sorgusu polisler tarafından 
yapılamaz, askerse asker tarafından yapılamaz. (…) 
Ayrıca savcılıktan, olayın aydınlanmasını sağlaya-
cak en önemli delil olan mermi çekirdeğinin kayıp 
olduğunu öğrendik.”

16 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Recep Hantaş’ın ölümüne ilişkin otopsi rapo-
runda, ensesinin sağ tarafından giren ateşli silah 
mermisinin sağ göz ve burun kısmından çıktığının 
belirtildiği öğrenildi. Raporda ayrıca sağ bacak diz 
kısmından giren ateşli silah mermisine ait şarapnel 
parçası girişi bulunduğu, şarapnel parçasının ise, 
karın bölgesinden çıkarıldığı belirtildi. Raporda 
Recep Hantaş’ın başına isabet eden merminin han-
gi mesafeden ateşlendiğine dair görüş bildirilmedi-
ği öğrenildi.

Urfa’da Polisin Ateş Açtığı Araç

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesine 
bağlı Aligor mahallesinde dur ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle, içinde çocukların da bulunduğu bir 
araca özel harekât polisleri tarafından ateş açıldığı 
öğrenildi. Ateş açılan araçta bulunan 6 kişi yaralan-
dı. Yaralanan kişilerin isimleri: Hava Algac, Emine 
Çalışan, Gülcan Ertaş, Aysel Geçici, Zehra Kurt, 
Kübra Kurt.

Olay sonrasında gözaltına alınan aracın şoförü 
Numan Tatlı’nın ifadesinde şunları söylediği öğ-
renildi: “Yolda benden başka durmuş veya hareket 
halinde başka bir araç yoktu. Ben de bu arada ara-
cımı durdurdum. Polis tarafından gelen ‘inin aşa-
ğı’ şeklinde sesler duydum. Aracın camından, ‘Biz 
tarım işçisiyiz’ dedim ben lafımı bitirmeden önce 
polis ekipleri havaya ateş açtı. Ardından ben aracın 
yolcu kapılarını açtım. Ardından kendi kapımı aç-
tığım sırada bir anda araca doğru çok sayıda silah 
sıkılmaya başlandı ve çok sayıda mermi isabet etti 
araca. Sonra ben kafamı camdan çıkartarak tekrar 
‘biz tarım işçisiyiz, bizde tehlike yok’ dedim. O es-
nada yeşil yelekli olan bir polis yanımıza yaklaştı 
ve diğer ateş eden polis memurlarına durmalarını 
söyledi. Benim aracıma yaklaşık bir dakika boyun-
ca aralıklar ile ateş edilmeye başlandı.”

Mücahit Yılmaz

21 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar 
ilçesinde bulunan bir eve polis tarafından yapılan 
baskında Mücahit Yılmaz isimli bir kişinin yaşamı-
nı yitirdiği öğrenildi. Baskın yapılan evin sahipleri 
Ahmet ve Birsen Yoldaş’ın gözaltına alındığı bildi-
rildi.

Basında yer alan haberlerden, görgü tanıklarının 
Mücahit Yılmaz’ın cenazesinin yanında silah bu-
lunmadığını iddia ettiği öğrenildi.
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Murat E.

17 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, hakkında 
‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından yakalama 
kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmak iste-
nen Murat E. isimli kişinin polisin tarafından ateşli 
silahla vurularak yaralandığı, yaralı halde kelepçe-
lenerek hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Fahriye Gübüz

6 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli 
Köyü’nde bir eve Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş 
(VEDAŞ) yetkilileri tarafından yüzü kar maskeli 
jandarma ekipleri eşliğinde yapılan baskın sıra-
sında fenalaşan Fahriye Gürbüz (45) adlı kişinin 
öldüğü öğrenildi. Söz konusu haberlerde Fahriye 
Gürbüz’ün ölüm sebebinin kalp krizi olduğu iddia 
edildi.

Ayrıca olayla ilgili savcılık tarafından yayın yasağı 
kararı alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul milletveki-
li Sezgin Tanrıkulu tarafından İçişleri Bakanı’nın 
yanıtlaması için bir yazılı soru önergesi verildiği 
bildirildi. Önergede köylülerin üzerine TSK’ye ait 
helikopterden ateş açıldığı iddiasının doğru olup 
olmadığı; olaya ilişkin inceleme ve soruşturma baş-
latılıp başlatılmadığı soruları yer almaktadır.

Bayram Ekinci

17 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Gürbeyli Ma-
hallesi’nde bir eve 16 Ekim 2019 tarihinde yapılan 
operasyonda askerler tarafından açılan ateş sonucu 
Bayram Ekinci isimli 1 kişinin öldüğü öğrenildi. 
Söz konusu haberde, operasyonun gerekçesinin 
Bayram Ekinci’nin hakkında açılmış bir dava kap-
samında uygulanan denetimli serbestlik şartı ge-
reği karakola gidip imza vermemesi olduğu ifade 
edildi.
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Güllüoğlu (4) isimli 2 çocuk yaşamını yitirdi. Tun-
celi Valiliği tarafından 15 Temmuz 2019 tarihinde 
yapılan açıklamada, patlamaya “PKK tarafından 
daha önceden araziye yerleştirildiği değerlendiri-
len” patlayıcı maddenin neden olduğu belirtildi.

A.S.

3 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesine 
bağlı Akdoğan köyünde hayvan otlatan A. S. (14) 
isimli 1 çocuğun, eline aldığı mayının patlaması so-
nucu ağır yaralandığı öğrenildi.

Selahattin Bayhan

13 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 7 Ekim 2019 ta-
rihinde boş bir arazide bulduğu cismin elinde pat-
laması sonucu yaralanan Selahattin Bayhan isimli 1 
kişinin tedavi gördüğü hastanede öldüğü öğrenildi.

Selma Altan

Kağıt toplayıcısı Selma Altan (57) isimli bir kişi 5 
Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Gaziosmanpaşa 
ilçesinde bulduğu bir cismin patlaması sonucu ya-
ralandı. İstanbul Valiliği, Selma Altan’ın bulduğu 
cismin el yapımı patlayıcı olduğunu açıkladı.

İ. K.

İ. K. (13, e) isimli bir çocuk, 5 Temmuz 2019 tari-
hinde Siirt’in Eruh ilçesi kırsal alanında bulduğu 
bir cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. İ. K.’nin 
Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ve daha sonra 
Diyarbakır’daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Ayaz Güllüoğlu. ve Nupelda. Güllüoğlu.

15 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçe-
sine bağlı Bilgeç köyü kırsal alanında meydana ge-
len patlama sonucu Ayaz. Güllüoğlu (8) ve Nupelda 

1.3. KARA MAYINLARI ve SAHİPSİZ PATLAYICILAR 
SONUCU YAŞAMINI YİTİREN veya YARALANAN KİŞİLER

2019 yılında 5 ayrı olayda 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirmiş; 2’si çocuk 3 kişi yaralanmıştır.



Yaşam HakkıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

21Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Oktay Er

22 Eylül 2019 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesi-
ne bağlı Göktepe Köyü’nde askeri aracın çarpması 
sonucu Oktay Er isimli bir kişinin yaşamını öğre-
nildi.

H. Ö.

9 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesine bağ-
lı Karşıyaka Mahallesi’nde H. Ö. (7, e) isimli çocu-
ğa bir polis zırhlı aracının çarptığı ve çarpma H. 
Ö.’nün ayağının kırıldığı öğrenildi. 

Cihan Can

28 Aralık 2019 tarihinde, Diyarbakır’da Turgut 
Özal Bulvarı üzerinde bir zırhlı polis aracının kar-
şıdan karşıya geçmekte olan Cihan Can isimli kişi-
ye çarptığı ve Cihan Can’ın olay yerinde yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. Cihan Can isimli kişinin ölü-
müyle ilgili olarak gözaltına alınan polis memuru 
H. A.’nın, savcılığın tutuklama talebine rağmen 31 
Aralık 2019 tarihinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

R. E.

12 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 
İpekyolu Caddesi’nde, zırhlı bir askeri aracın çarp-
tığı R. E.(9) isimli bir çocuğun yaralandığı öğrenil-
di. Çarpma sonucunda ayağı kırılan çocuğun Silopi 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

Fevziye Şengül

16 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
polis zırhlı aracının çarpması sonucu Fevziye Şen-
gül (46) isimli bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Efe Tektekin

11 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sinde seyir halindeki polis zırhlı aracının çarpması 
sonuç beyin kanaması teşhisi ile hastaneye kaldı-
rılan Efe Tektekin (6), 12 Eylül 2019 tarihinde ya-
şamını yitirdi. Basında yer alan haberlerden Efe 
Tektekin’in dedesi Mehmet Tektekin’in de 8 Hazi-
ran 2018 tarihinde polise ait bir toplumsal olaylara 
müdahale aracının çarpması sonucu yaşamını yi-
tirdiği öğrenildi.

1.4. GÜVENLİK GÜÇLERİNE AİT ARAÇLARIN ÇARPMASI 
SONUCU YAŞAMINI YİTİREN veya YARALANAN KİŞİLER

2019 yılı içinde polis veya jandarmaya ait araçların sebep olduğu tespit edilen 6 ayrı olayda toplam 
1’i çocuk 3 kişi yaşamını yitirmiş, 2’si çocuk 3 kişi yaralanmıştır. Tüm olaylar operasyonların yoğun 
yaşandığı bölgelerde meydana gelmiştir.
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25 Nisan 2019 tarihinde İzmir’in Urla ilçesinde 
bulunan bir askeri birlikte meydana gelen patlama 
sonucunda Hüseyin Bulut isimli 1 askerin öldüğü, 
1 askerin ise yaralandığı öğrenildi. Milli Savunma 
Bakanlığı yaptığı açıklamada olayın “İzmir’de SAT 
Özel İhtisas Kursu’nda tahrip eğitimi esnasında 
meydana gelen kaza” olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Nisan 2019 tarihinde 
yaptığı basın açıklamasıyla, Polatlı Topçu ve Füze 
Okul Komutanlığı’nda yapılan bir tatbikat esnasın-
da meydana gelen kaza sonucu 1 askerin öldüğünü 
duyurdu.

10 Mayıs 2019 tarihinde, Van Kolordu Komutan-
lığı’nda zorunlu askerlik yapan Batman doğumlu 
Vasip Taşdemir isimli kişinin, nöbet sırasında bir 
süreliğine girdiği görüntü izleme odasında ölü 
bulunduğu; Van Kolordu Komutanlığı’nın Taşde-
mir’in intihar ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde Hatay’daki Şehit Çavuş 
Murat Özeker Hudut Karakolu’nda görev yapan 
Ertuğrul Üstün isimli bir askerin, Hatay sınır böl-
gesinde yapılan devriye görevi sırasında meydana 
gelen silah kazası sonucu ağır yaralandığı ve sonra-
sında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

20 Mayıs 2019 tarihinde, Çanakkale 116. Jandarma 
Eğitim Komutanlığı’nda zorunlu askerlik görevini 
Hakkari Dağ Komando Tugayı’nda askerlik yapar-
ken geçirdiği beyin kanaması sonrasında Ankara 
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi 
gören Emre Okan (21) isimli kişinin 20 Mayıs 2019 
tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı 1 Haziran 2019 tarihinde 
Van’ın Edremit ilçesinde Jandarma Komutanlığı’n-
da görevli 1 askerin (Kenan Karakuzu) silah kazası 
sonucu öldüğünü duyurdu.

24 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde er olarak zorunlu 
askerlik hizmetini yapan İslam Muhammed Altuğ 
isimli 1 kişinin terhisine 5 gün kala, kendi silahın-
dan çıkan “kaza” kurşunu sonucu yaşamını yitirdi-
ği iddia edildi.

20 Şubat 2019 tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesin-
deki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı’nda eğitim 
atışı sırasında meydana gelen patlamada 2’si ağır 5 
askerin yaralandığı öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde Siirt İl Jandarma Komutan-
lığı’nda görevli Mehmet Darıcı isimli bir uzman 
çavuşun trafik kazası sonucunda öldüğü öğrenildi.

TSK 4 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinin 
Çalışkan beldesinde bulunan 172’nci Zırhlı Tugay 
Komutanlığı’nda zorunlu askerlik görevini yapan 
Uğur Çakmak isimli 1 erin “nöbet görevi esnasında 
meydana gelen silah kazası neticesinde” öldüğünü 
duyurdu. Uğur Çakmak’ın doğum yerinin Balıkesir 
olduğu ve Balıkesir Valiliği’nin konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada “nöbet mevziinde arkadaşının 
silahının ateş alması sonucu boyun bölgesinden 
yaralanmış, müteakiben kaldırıldığı Şırnak Şehit 
Tümgeneral Aydoğan Aydın Hastanesi’nde yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak” öl-
düğünü belirttiği öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde, Iğdır’daki Gökay Hudut Bir-
liği’nde görev yapan uzman çavuş S. Ö.’nün arka-
daşının silahından çıkan kurşunla ağır yaralandığı 
ve kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi’nde öldüğü 
öğrenildi.

Samsun’un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Kışla-
sı’nda zorunlu askerlik görevini yaparken 1 Nisan 
2019 tarihinde kendi silahı ile intihar girişiminde 
bulunduğu iddia edilen Van nüfusuna kayıtlı Maz-
lum Irğat’ın (22) 6 Nisan 2019 tarihinde tedavisinin 
sürdüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğre-
nildi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi Van’a 
götürülen Mazlum Irğat’ın ölüm olayı ile ilgili so-
ruşturma başlatıldığı bildirildi.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde görev yaptığı birlik-
te arkadaşının silahından çıkan kurşunla yaralan-
dığı iddia edilen uzman çavuş Mahmut Kır’ın kal-
dırıldığı hastanede 9 Nisan 2019 tarihinde öldüğü 
öğrenildi.

1.5. ŞÜPHELİ ASKER ÖLÜMLERİ

2019 yılı içinde zorunlu askerlik hizmetini yaparken intihar, sağlık, eğitim sırasında patlama, silah 
kazası, arkadaşının silahından çıkan kurşun, trafik kazası, yıldırım düşmesi gibi nedenlerle en az 
20 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı tespit edilmiştir.
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yen uzman çavuşun koşarken fenalaştığı ve bilinci 
kapalı bir halde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

22 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana’da zorunlu askerlik görevini yapan 
Şükrü Gündüz isimli bir askerin beyin kanaması 
geçirdiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi-
ği öğrenildi.

Hatay Valiliği 24 Eylül 2019 tarihinde Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde sınır dışı edilecek sığınmacıla-
rı taşıyan bir askeri aracın devrilmesi sonucunda 6 
kişinin öldüğünü, 2’si asker 27 kişinin ise yaralan-
dığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı 11 Ekim 2019 tarihinde, 
Balıkesir’de zorunlu askerlik hizmetini yapmakta 
olan Oğuzhan Erdoğan’ın kalp krizi sonucunda öl-
düğünü duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı 13 Ekim 2019 tarihinde 
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yıldırım düşmesi 
sonucunda Onur Yavan isimli bir askerin öldüğü-
nü duyurdu.

27 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Urfa 20. Zırhlı Tank Tugayı’na görevli uz-
man çavuşlar Mehmet Dursun ve Volkan Şevik’in, 
üstlerinin yaptırdığı tam teçhizatlı eforlu eğitim 
sırasında fenalaştıkları, bilinci kapalı bir halde 
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’ne kaldırılan Mehmet Dursun’un burada öldüğü; 
bilinci kapalı bir halde hastaneye kaldırılan uzman 
çavuş Volkan Şevik’in ise 7 Temmuz 2019 tarihinde 
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hakkari Valiliği 27 Haziran 2019 tarihinde yap-
tığı açıklama ile Otluca Dağ ve Komando Tugay 
Komutanlığı’nda nöbet tutan bir askeri personelin 
“silahının kazara ateş alması sonucu” yaralandığını, 
kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde öldüğü-
nü duyurdu.

26 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Suriye’de devam etmekte olan operasyonla-
ra katıldıktan sonra Urfa’daki birliğine dönen bir 
uzman çavuşun burada komutanları tarafından sır-
tında 3 kum torbası olacak şekilde 45 derece sıcakta 
koşmaya zorlandığı iddia edildi. İsmi öğrenileme-
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Temmuz ayında 6’sı çocuk yaşta, 10’u kadın ve 6’sı 
göçmen olmak üzere en az 163 işçi

Ağustos ayında 14’ü çocuk yaşta, 12’si kadın ve 11’i 
göçmen olmak üzere en az 148 işçi

Eylül ayında 6’sı çocuk yaşta ve 11’i kadın ve 9’u 
göçmen olmak üzere en az 145 işçi

Ekim ayında 2’si çocuk yaşta ve 7’si kadın ve 8’i 
göçmen olmak üzere en az 155 işçi

Kasım ayında 3’ü çocuk yaşta, 3’ü kadın ve 3’ü göç-
men olmak üzere en az 126 işçi

Aralık ayında en az 127 işçi.

İş cinayetleri sonucu yaşamını yitiren 1736 işçinin 
aylara göre bilgisi şu şekildedir:

Ocak ayında 10’u çocuk yaşta ve 11’i kadın olmak 
üzere en az 155 işçi 

Şubat ayında 1’i çocuk yaşta ve 9’u kadın ve 3’ü 
göçmen olmak üzere en az 125 işçi

Mart ayında 5’i çocuk yaşta ve 4’ü kadın ve 11’i 
göçmen olmak üzere en az 108 işçi 

Nisan ayında 2’si çocuk yaşta ve 7’si kadın ve 10’u 
göçmen olmak üzere en az 145 işçi

Mayıs ayında 9’u çocuk yaşta ve 12’si kadın ve 6’sı 
göçmen olmak üzere en az 163 işçi

Haziran ayında 6’sı çocuk yaşta, 17’si kadın ve 13’ü 
göçmen olmak üzere en az 124 işçi

1.6. İŞ CİNAYETLERİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından açıklanan rakamlara göre 2019 yılı içinde 115’i 
kadın, 67’si çocuk ve 112’si mülteci/göçmen olmak üzere en az 1736 işçi iş cinayeti sonucu yaşamını 
yitirmiştir.

1.7. KADIN ve NEFRET CİNAYETLERİ

Bianet tarafından yapılan tespitlere göre, 2019 yılı içinde en az 328 kadın erkekler tarafından öldü-
rülmüştür. Şüpheli bir şekilde ölen veya intihar ettiği iddia edilen kadın sayısı ise en az 134’tür. Yine 
Bianet’in rakamlarına göre, 2019 yılı içinde en az 2 trans kadın nefret cinayeti sonucu yaşamını 
yitirmiştir.
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çundan verilen 5 yıl 3 ay hapis cezasının Adana 
Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafın-
dan onaylandığı öğrenildi. Onama kararı ile birlik-
te yurtdışı yasağı şartıyla sanığın tahliyesine karar 
verildiği bildirildi. Feray Şahin’in ailesinin karara 
ilişkin olarak Yargıtay’a itiraz edeceği öğrenildi.

Mazlum Turan Davası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 29 Ağustos 2015 ta-
rihinde, polisleri taşıyan servise düzenlenen saldı-
rının ardından yol ve kimlik kontrolü yapan özel 
harekât polislerinin, ehliyeti olmadığı için “dur” 
ihtarına uymadığı iddia edilen Mazlum Turan’ı 
(16) kullandığı araca ateş açarak öldürmesiyle ilgili 
polis memuru Süleyman Esenboğa hakkında açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 18 Ocak 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme sanık Süleyman Esenboğa’yı 
‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl hapis 
cezası ile cezalandırdı ve daha sonra bu cezayı 1 yıl 
10 ay 15 güne indirdi ve cezayı 5 yıl süreyle erteledi.

Polis memuru Süleyman Esenboğa’ya ‘taksirle ölü-
me neden olma’ suçundan verilen ve ertelenen 1 yıl 
10 15 gün hapis cezası yapılan itiraz üzerine 27 Ni-
san 2019 tarihinde bir üst mahkeme olan Mardin 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozuldu.

Sanık polis memuru Süleyman Esenboğa’nın yar-
gılanmasına 19 Haziran 2019 tarihinde yeniden 
başlandı. Mahkeme sanık polisin tutuklanması yö-
nündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı 
18 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın yeniden görülmesine 18 Eylül 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme heyeti ve dosya 
savcısının üçüncü kez değiştiği öğrenildi. Esas hak-
kındaki mütalaasını açıklayan savcı, önceki müta-
laasının aksine “kanunun emrini yerine getirmek 
cezalandırılamaz” gerekçesiyle sanık polis memuru 
hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Mah-
keme sanık polisin tutuklanması yönündeki talebin 
reddine karar vererek duruşmayı 18 Ekim 2019 ta-
rihine erteledi.

Davanın yeniden görülmesine 18 Ekim 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme sanık polisin tutuk-
lanması yönündeki talebin reddine karar vererek 
duruşmayı 11 Kasım 2019 tarihine erteledi.

1.8.1. Yargısız İnfaz ve Diğer Davalar

Takip edilen 22 davadan 14’ü 2019 yılı için-
de karara bağlandı. 8 davanın görülmesine 
ise 2020 yılı içinde devam edilecek. Karara 
bağlanan 14 davada toplam 39 sanık yargı-
lanmaktadır. Mahkemeler bu sanıklardan 
28’i hakkında beraat kararı verdi. 6 sanığı 
ise mahkemeler 2 yıl 5 ay ile 10 yıl arasında 
değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandır-
dı. Mahkeme 3 davada ise 3 sanık hakkında 
verdiği hapis cezalarını para cezasına çevir-
di. Takip edilen 2 davada ise 2 sanığa verilen 
cezalar üst mahkemeler tarafından onandı. 
Yaşam hakkı ihlali ile ilgili olarak İçişleri Ba-
kanlığı aleyhine açılan bir davada ise mah-
keme İçişleri Bakanlığı’nı maddi ve manevi 
tazminat ödemeye mahkum etti. Yapılan 5 
suç duyurusu hakkında ise savcılıkların ta-
kipsizlik kararı verdiği tespit edildi.

Mehmet Tektekin Davası

6 Haziran 2018 tarihinde Diyarbakır’da toplum-
sal olaylara müdahale aracının (TOMA) çarpması 
sonu yaşamını yitiren Mehmet Tektekin’in ölü-
müyle ilgili olarak, aracın sürücüsü polis memuru 
U. K. hakkında Diyarbakır 8. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 19 Tem-
muz 2019 tarihinde görüldü.

İddianamede U. K.’nin ‘taksirle ölüme sebebiyet 
verme’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması istenmektedir.

Çevik Kuvvet Ön Nizamiyesi önünde bulunan sa-
bit MOBESE görüntülerini inceleyen bilirkişi ra-
porunda TOMA’nın U. K.’nin iddia ettiği gibi yeşil 
ışıkta değil aksine kırmızı ışıkta geçtiği ve U. K.’nın 
olayda asli 

Mahkeme ‘taksirle öldürme’ suçundan U. K.’yi 2 yıl 
9 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
cezayı ertelemedi.

Feray Şahin Davası

Üniversite öğrencisi Feray Şahin’in 19 Eylül 2017 
tarihinde Mersin’de öldürülmesiyle ilgili olarak 
polis memuru Fatih Burak Aykut’a Mersin 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından ‘taksirle öldürme’ su-

1.8. DAVALAR
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Berkin Elvan Davası

Gezi Parkı eylemleri sırasında, İstanbul’un Beyoğ-
lu ilçesine bağlı Okmeydanı semtinde 16 Haziran 
2013 tarihinde, polisin attığı gaz fişeği ile yaralanan 
ve tedavi gördüğü hastanede 11 Mart 2014 tarihin-
de hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın öldürülme-
siyle ilgili, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi.

Davanın 23 Ocak 2019 tarihinde görülen duruş-
masında Sanık polis memuru Fatih Dalgalı du-
ruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada 
tanık olarak polis memurları dinlendi. Duruşmada 
ayrıca Berkin Elvan’ın vurulma anına ait görüntü-
lere ilişkin özel teknik bilirkişi raporu mahkemeye 
sunuldu. Raporda, Berkin Elvan’ın yaralanmasına 
yol açan saat 13:47:17’de yapılan atışın Fatih Dalga-
lı tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği be-
lirtildi. Mahkeme, sanık polis memurunun tutuk-
lanması talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 
27 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Davanın 27 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında tanık olarak polis memurları dinlendi. 
Müşteki avukatların keşif taleplerini kabul eden 
mahkeme, sanık polis memurunun tutuklanması 
talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 10 Ni-
san 2019 tarihine erteledi.

Davanı 10 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında Berkin Elvan’ın yaralandığı İstanbul Okmey-
danı’ndaki Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak’ta 
keşif işlemi yapıldığı öğrenildi. Keşif işlemine da-
vanın tanığı Deniz Tarlak’ın da katıldığı bildirildi. 
Mahkeme duruşmayı 9 Mayıs 2019 tarihine erte-
ledi.

Davanın 8 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme bir önceki duruşmada yapılan 
bilirkişi keşfine ilişkin raporun hazırlanması için 
süre vererek duruşmayı 19 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 19 Haziran 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme sanığın talimatlara aykırı hare-
ket edip etmediğinin, kusuru olup olmadığının tes-
piti için yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar 
vererek duruşmayı 25 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın 25 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masında sanığın talimatlara aykırı hareket edip 
etmediğinin, kusuru olup olmadığının tespiti için 

11 Kasım 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme sanık polis memuru Süleyman 
Esenboğa’nın ‘silahla kasten yaralama sonucu öl-
dürme’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verdi ve daha sonra sanığın du-
ruşmadaki davranışları gerekçesiyle cezayı 10 yıla 
indirdi.

Ekrem Görkem Davası

31 Aralık 2017 tarihinde Gaziantep’te, polis kontrol 
noktasında durmayıp kaçmaya çalıştığı iddia edi-
len bir araca Hasan Bilki isminde bir polis memu-
ru tarafından uzun namlulu silah ile ateş açılmış, 
açılan ateş sonucu aracı kullanan Ekrem Görkem 
isimli 16 yaşındaki bir çocuk ağır yaralanmış ve 13 
Ocak 2018 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Ekrem Görkem’in ölümü ile ilgili olarak polis me-
muru Hasan Bilki hakkında Antep 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

İddianamede Hasan Bilki’nin ‘kasten öldürme’ su-
çundan cezalandırılması istenmektedir.

Davanın 22 Ocak 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme müşteki avukatlarının sanığın 
tutuklanması yönündeki taleplerinin reddine karar 
verdi ve duruşmayı 15 Mart 2019 tarihine erteledi.

Davanın 15 Mart 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme sanık polis memuru Hasan 
Bilki’yi ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 5 yıl 7 
ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve sanığın 
tutuklanması talebini ise reddetti.

Çağrı Danışman Davası

Antalya’da 4 Ekim 2012 tarihinde 3 polisi öldürdü-
ğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra polisin iş-
kencesi sonucu yaşamını yitiren Çağrı Danışman’ın 
öldürülmesi ile ilgili 22 polis hakkında Antalya 6. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi.

İddianamede 7 polisin ‘kasten öldürme’ suçundan 
müebbet hapis cezası ile ve 15 polisin ise ‘işkence’ 
suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıl-
ması istenmektedir.

Davanın karar duruşması 22 Ocak 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 22 sanık polis memurunun da 
beraatına karar verdi.
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İddianamede Adem Çiftçi’nin ‘haksız tahrik altın-
da olası kastla öldürme’ suçundan 18 yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılması istenmektedir.

Davanın 7 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunun 
dava dosyasına girdiği öğrenildi. Raporda Medeni 
Yıldırım’ın ölümüne neden olan merminin Kayacık 
Karakolu girişinde bulunan nöbet kulübesi ve 6 nu-
maralı nöbet kulübesinden yapılan atışlarla uyum-
lu olduğunun belirtildiği öğrenildi. Mahkeme 16 
Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 15 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme ayrıntılı ve gerekçeli bilirkişi 
raporu hazırlanması için TÜBİTAK veya İstanbul 
Adli Tıp Kurumu’na müzekkere yazılmasına karar 
verdi ve duruşmayı 17 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Davanı 17 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme daha önce karakolda görevli 2 ko-
mutan hakkında yapılan suç duyurusunun akıbe-
tinin sorulmasına ve gerekçeli bilirkişi raporunun 
İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan istenmesine karar 
verdi ve duruşmayı 17 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Davanın 17 Aralık 2019 tarihinde görülen duruş-
masında karakolda görevli oldukları ve ateş emrini 
verdikleri iddia edilen 2 komutan hakkında yapı-
lan suç duyurusuna ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararı verdiği ve dilek-
çeyi Lice Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 
öğrenildi. Duruşmada ayrıca İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’ndan istenen bilirkişi raporunun gelme-
diği öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 20 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

Muhammed Yıldırım ve Furkan Yıldırım Davası

Muhammed Yıldırım (7) ve Furkan Yıldırım (6) 
isimli çocuklar 3 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak’ın 
Silopi ilçesinde, evlerinin duvarını bir polis pan-
zerinin yıkması sonucu yaşamlarını yitirmişti. İki 
kardeşin ölümü ile ilgili olarak zırhlı aracı kullanan 
Ömer Yeğit ve onu görevlendiren polis amiri Mu-
rat Maden hakkında Cizre 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi.

İddianamede 2 sanığın ‘taksirle birden fazla kişinin 
ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir.

Davanın 14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 3 Mayıs 2019 tari-
hine erteledi.

istenen bilirkişi raporuna cevap gelmediği öğrenil-
di. Mahkeme duruşmayı 13 Kasım 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 13 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masında İzmir Foça’daki Jandarma Komando Oku-
lu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda hazırlanan 
bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda 
polisin biber gazı silahı kullanmada eğitimli oldu-
ğu ve “bilinçli hareket ettiği”, nişan alıp almadığı-
nın da tespit edilemediği ve bu konudaki gerçeği 
“ancak polisin kendisinin bileceği” sonucuna varıl-
dığı belirtildi. Mahkeme duruşmayı 5 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

11 Haziran 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin 
Berkin Elvan ile ilgili olarak, ailesi tarafından ya-
pılan bireysel başvuruyu karara bağladı. Yaşam 
hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildi-
ği iddiasıyla yapılan başvuruyu reddeden Anaysa 
Mahkemesi’nin kararında “Bir bireysel başvuru-
nun kabul edilebilmesi için başvurucunun sadece 
mağdur olduğunu ileri sürmesi yeterli olmayıp ih-
lalden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini 
yani mağdur olduğunu göstermesi veya mağdur 
olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi’ni ikna et-
mesi gerekir” dediği belirtildi.

Er Gökhan Kılıç Davası

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Askeri Veteriner Oku-
lu’nda zorunlu askerlik görevini yapmakta olan er 
Gökhan Kılıç, başına defalarca miğfer ile vurulma-
sı neticesinde beyin kanaması geçirmiş ve tedavi 
gördüğü hastanede 29 Kasım 2017 tarihinde yaşa-
mını yitirmişti.

Er Gökhan Kılıç’ın ölümüne neden olduğu iddi-
asıyla Başçavuş Osman Hancı hakkında Bursa 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 5 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Osman Hancı’yı ‘kasten yaralamak suretiyle 
ölüme sebep verme’ suçundan 10 yıl hapis cezası 
ile cezalandırdı ve daha sonra iyi halden bu cezayı 
8 yıl 4 aya indirdi.

Medeni Yıldırım Davası

Er Adem Çiftçi hakkında, 28 Haziran 2013 tari-
hinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Kayacık kö-
yünde yapılan kalekol inşaatının protesto edildiği 
eylemde Medeni Yıldırım’ın karakoldan açılan ateş 
sonucu öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi.
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görülen noktanın bu esnadaki ateşlemede vuku 
bulduğu değerlendirilmekle takdir Türk yargısı-
nındır.” Sanık polis memuru Y. Ş. duruşmada hazır 
bulundu ve savunma yaptı. Sanık polis memuru 
ile ilgili tutuklanma talebinin reddeden mahkeme, 
Ulusal Kriminal Büro’dan gelen rapordaki eksik-
lerin tamamlanması için müzekkere yazılmasına 
karar verdi ve duruşmayı 30 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 30 Mayıs 2020 tarihinde grülen duruş-
masında Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin Ulusal 
Kriminal Büro’nun hazırladığı rapor ile Adli Tıp 
Kurumu’nun (ATK) hazırladığı rapor arasında çe-
lişki bulunması nedeniyle mahkeme, ATK’den yeni 
bir rapor istenmesine karar verdi ve duruşmayı 
24 Ekim 2019 tarihine erteledi. Adli Tıp Kurumu, 
raporunda Kemal Kurkut’un “yerden seken mer-
minin vücuda alttan girmesiyle”, Ulusal Kriminal 
Büro ise ilk raporunda “Y. Ş.’nin doğrudan ateşiyle” 
hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ulusal Kriminal 
Büro tarafından, mahkemenin talebi üzerine hazır-
lanan ikinci raporda ise şöyle denilmişti: “Diyarba-
kır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2. isteminde, kesin 
olarak nasıl vurulduğu konusu çalışılmış, sonuçta 
maktulün Y. Ş.’nin tabancasından çıkan ilk atışla, 
kesinlikle yerden sekme sonucu maktulün koşu 
anındaki kol pozisyonuna göre mermi çekirdeğinin 
önce sol koluna girip çıkma, sonra sol pektoral kot 
kısmına isabet etme şeklinde ölümcül yaralandığı 
anlaşılmıştır”.

Davanın 24 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme “olayın üzerinden çok zaman 
geçtiği için sanığın delilleri karartma şartlarının ol-
madığı” gerekçesiyle tutuklama talebini reddetti ve 
duruşmayı 14 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Barış Kerem ve Oğuzhan Erkul Davası

15 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Sultangazi il-
çesine bağlı Gazi Mahallesi’nde dur ihtarına uyma-
dığı iddia edilen bir araca polis ateş açmış ve olayda 
Oğuzhan Erkul (17) ve Barış Kerem (17) isimli iki 
2 çocuk yaşamını yitirmiş ve 2 çocuk ise yaralan-
mıştı.

2 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili 
olarak 4 polis memuru hakkında İstanbul 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi.

İddianamede 4 polis memurunun “Bilinçli taksirle 
birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin 

Davanın 3 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında Ömer Yeğit’in tekrar göreve başladığı öğre-
nildi. Mahkeme Ömer Yeğit ile ilgili adli kontrol 
şartının kaldırılmasına hükmederek duruşmayı 31 
Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 31 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 19 Haziran 2019 ta-
rihine erteledi.

Davanın karar duruşması 19 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Murat Maden’in beraatına 
karar verdi. Mahkeme Ömer Yeğit’i ise ‘taksirle bir-
den fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 
yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve daha sonra 
bu cezayı 19 bin TL para cezasına çevirdi.

Kemal Kurkut Davası

2017 yılında Diyarbakır’daki Newroz kutlamaları 
sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u, ar-
kasından ateş ederek öldüren polis memuru Y. Ş. 
hakkında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
‘olası kastla öldürme’ suçlamasıyla ve ömür boyu 
hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 28 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin Ulusal 
Kriminal Büro’nun hazırladığı raporun mahkeme-
ye ulaştığı öğrenildi. Raporda sanık polis memuru 
Y. Ş.’nin Kemal Kurkut’u hedef alarak doğrudan 
ateş ettiği ve Kurkut’u öldüren kişinin sanık polis 
Y.Ş. olduğu tespitine yer verildiği öğrenildi. Rapo-
run sonuç kısmı şu şekildedir: “Bu sırada olay faili 
olduğu düşünülen polisin Kemal’e tabanca doğrult-
tuğu, Kemal’in seken bir mermiyle değil, olayda 
şüpheli polisin tabancayı Kemal’i hedef alarak ateş-
lediği, bu ateşlemeyle tabancanın yukarı kalkma/
mermi atma hareketinin görüldüğü, bu hareketin 
iş bu deşifre klibinde de tekrarlı olarak birçok kez 
gösterildiği, olay faili olduğu değerlendirilen poli-
sin ateş etmesinden sonra Kemal’in sol yanını tu-
tarak koşmaya başladığı görülmüştür. Ulusal Kri-
minal Büro’nun iş bu çalışmasında olay faili olduğu 
düşünülen bu kişinin adı şayet tutuklu bulunan 
polis memuru Y. Ş. (Raporda isim açık yazılmış) ise 
Ulusal Kriminal Büro’nun deşifresine göre Kemal 
Kurkut’u vuran kişinin Y. Ş. olduğu, otopsi rapo-
runda da öldürücü nitelik bilgisi alınan sol pek-
toral yan bölge aksiler hat ile 11. ve-12. kostaların 
(kaburga kemiklerinin) kesişim hizasında 0,5 çaplı 
ASMÇ (Ateşli Silah Mermi Çekirdeği) giriş deliği 
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Davanın 10 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme olayın gerçekleştiği yerde tüm 
tanıkların ve sanığın katılımı ile 27 Aralık 2019 
tarihinde keşfin yapılmasına, bilirkişi raporu için 
İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü’ne mü-
zekkere yazılmasına karar verdi ve duruşmayı erte-
ledi. Davanın görülmesine 2020 yılı içinde devam 
edilecek 

Mazlum Kaynak Davası

Polis Nüfer Yılmaz, Mazlum Kaynak’ı hırsızlık şüp-
hesiyle İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra 14 
Ağustos 2015 tarihinde sevk edildiği Sakarya’nın 
Karasu ilçesindeki adliye binasından kaçmaya te-
şebbüs ettiği gerekçesiyle öldürmüştü.

Polis memuru Nüfer Yılmaz hakkında Mazlum 
Kaynak isimli kişiyi öldürme iddiasıyla Sakarya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 22 Mart 2019 tarihinde görüldü. Savcı esas 
hakkındaki mütalaasında sanık polis memurunun 
‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırıl-
masını istemektedir. Mahkeme Nüfer Yılmaz’ı meş-
ru savunma dahilinde kasten öldürme’ suçundan 
2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
daha sonra bu cezayı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası-
na indirdi. Mahkeme daha sonra bu cezayı 22 bin 
680 TL adli para cezasına çevirdi.

Enes Ata ve Mahsum Mızrak Davası

Diyarbakır’da 28 Mart 2006 tarihinde gaz bom-
bası fişeğiyle yaşamını yitiren Enes Ata’nın (8) ve 
Mahsum Mızrak’ın (14) ölümüne neden oldukla-
rı iddiasıyla Özel Harekât Şubesi’nde görevli polis 
memurları Bilal Özkara, Hayrettin Akar ve Nuri 
Özgenç hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davada verilen beraat kararının 
Antep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 
tarafından 28 Mart 2019 tarihinde usul yönünden 
bozuldu.

Davanın yeniden görülmesine 26 Eylül 2019 tari-
hinde devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki 
mütalaasını açıklayan savcı bir kez daha sanık polis 
memurlarının beraatını talep etti. Mahkeme du-
ruşmayı 10 Ekim 2019’a erteledi.

Davanın yeniden görülmesine 10 Ekim 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme sanık polislerin 
“üzerine atılı suçları işledikleri sabit olamadığı” ge-
rekçesiyle beraatına ve faillerin araştırılarak bulun-
ması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunmasına karar verdi.

yaralanmasına sebebiyet vermek” suçundan 15 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmekte-
dir. İddianamede olay anına ilişkin polis telsiz ko-
nuşmalarının bant çözüm tutanağı yer almaktadır. 
Tutanaklardan, aracın taranmasından 10 dakika 
önce polisin araç hakkında yapılan ihbarın asılsız 
olduğunu bildiği anlaşılmaktadır. Dava dosyasında 
ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu 
tarafından olayda yaralanan Ramazan Altürk’ün 
durumuna ilişkin hazırlanan 20 Haziran 2018 ta-
rihli sağlık raporu yer almaktadır. Raporda, Gazi-
osmanpaşa Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 1 
Kasım 2017 tarihinde hazırlanan raporun aksine, 
Ramazan Altürk’ün vücudundaki yaralanmaların 
kişinin yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu-
nun belirtildiği öğrenildi.

Davanın 14 Mart 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme 19 Nisan 2019 tarihinde keşif 
yapılmasına karar vererek, duruşmayı 27 Haziran 
2019 tarihine erteledi.

Davanın 27 Haziran 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 26 Eylül 2019 tari-
hine erteledi.

Davanın 26 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme duruşmayı 13 Şubat 2020 tarihine 
erteledi.

Şahin Öner Davası

Şahin Öner, 10 Şubat 2013 tarihinde Diyarbakır’da 
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi-
nin yıldönümü ile ilgili düzenlenen protesto göste-
rileri sırasında polis zırhlı aracının çarpması sonu-
cu hayatını kaybetmişti.

Zırhlı aracın sürücüsü polis memuru S. K. hakkın-
da ‘kasten öldürme’ iddiasıyla Diyarbakır 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 14 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme olayın meydana geldiği tarihteki 
hava koşullarının belirtilmesi, suç tarihinde hava 
koşullarına benzer hava koşullarının hangi tarih-
lerde olduğunun bildirilmesi amacıyla Kandilli Ra-
sathanesi’ne müzekkere yazılmasına karar verdi ve 
duruşmayı 14 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 14 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 10 Ekim 2019 tari-
hine erteledi.
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ve daha sonra bu cezayı sanığın geleceğine yönelik 
olası etkilerini dikkate alarak 2 yıl 6 aya indirdi.

Şerzan Kurt Davası

Üniversite öğrencisi Şerzan Kurt’un 19 Mayıs 2010 
tarihinde vurularak ölmesiyle ilgili olarak emekli 
polis memuru Gültekin Şahin’e verilen 16 yıl hapis 
cezasının Yargıtay tarafından bozulması sonrasın-
da dava 11 Eylül 2019 tarihinde Eskişehir 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Mahkeme 
Gültekin Şahin’i ‘neticesi itibarıyla ağırlaşmış yara-
lama’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. 
Daha sonra bu cezayı haksız tahrik ve iyi hal indi-
rimleriyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.

Necmettin Fendik Davası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 18 Temmuz 2017 
tarihinde yapılan ev baskını sırasında Necmettin 
Fendik’in açılan ateş sonucu ölmesiyle ilgili olarak 
polis memuru A. F. K hakkında Yüksekova 2. Asli-
ye Ceza Mahkemesi’nde  ‘taksirle ölüme sebebiyet 
verme’ iddiasıyla açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

Davanın 14 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 28 Ocak 2020 tari-
hine erteledi.

Sevgi Akyıldırım ve Ömer Faruk Akyıldırım 
Davası

6 Kasım 2018 tarihinde Bolu’nun Gerede ilçesinde 
‘dur’ ihtarına uymayan bir sürücüyü polis aracıyla 
takip ederken, yol kenarında yürüyen Sevgi Ak-
yıldırım ile oğlu Ömer Faruk Akyıldırım’a (9) çar-
parak Ömer Faruk Akyıldırım’ın ölümüne neden 
olduğu iddiasıyla, polis memuru Naci Ç. hakkında 
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

Davanın ilk duruşması 26 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Duruşmada Sevgi Akyıldırım’ın “Ne ol-
duğunu anlamadan, son sürat gelen bir araç oğlu-
ma ve bana çarptı. Oğlumun havada süzüldüğünü 
gördüm. Hafif şekilde yaralandım. Ne bir siren sesi 
ne bir fren sesi ne de bir megafon sesi duydum” de-
diği öğrenildi. Mahkeme, sanık polis memuru Naci 
Ç.’nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar 
vererek duruşmayı 15 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 15 Kasım 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme sanık polis memuru Naci Ç.’yi 
‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 3 yıl 4 ay ha-

Mehmet Ayvalıtaş Davası

Gezi Parkı eylemleri sırasında, 3 Haziran 2013 ta-
rihinde, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde TEM oto-
yolu üzerinde gerçekleşen yürüyüş sırasında bir 
aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet 
Ayvalıtaş’ın ölümüne ilişkin Mehmet Görkem De-
mirbaş ve Cengiz Aktaş hakkında İstanbul Ana-
dolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 10 Nisan 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme, iş yoğunluklarını gerekçe gös-
tererek ek süre talebinde bulunan bilirkişilere 15 
gün ek süre verilmesine, bu süre içinde raporun 
hazırlanmaması durumunda haklarında görevi 
ihmalden suç duyurusunda bulunulmasına karar 
verdi ve duruşmayı 12 Haziran 2019 tarihinde er-
teledi.

Davanın 12 Haziran 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda, 
yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ile olayda ya-
ralanan Seyit Kartal’ın tamamen kusurlu olduğu, 
sanıkların ise kusursuz olduklarının belirtildiği 
öğrenildi. Esas hakkındaki mütalaasını sunan sav-
cı, sanıkların suçu işlediklerine dair yeterli delil 
olmadığını gerekçesiyle beraat kararı verilmesini 
istedi. Mahkeme duruşmayı 21 Ekim 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 21 Ekim 2019 tarihinde görülen karar 
duruşmasında mahkeme 2 sanığın, kazanın olu-
şumunda kusurlarının bulunmadığını gerekçesiyle 
beraatına karar verdi.

Pakize Hazar Davası

Pakize Hazar (85), 14 Haziran 2017 tarihinde Di-
yarbakır’ın Lice ilçesinde trafiğe kapalı Mümin Ağa 
Caddesi üzerinde Uzman Çavuş S. K. tarafından 
kullanılan zırhlı bir aracın çarpması sonucu yaşa-
mını yitirmişti.

Pakize Hazar’ın ölümüne neden olan Uzman Çavuş 
S. K. hakkında Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada ‘taksirle ölüme neden olma’ suçun-
dan verilen 20 ay hapis cezası ve daha sonra bu ce-
zanın ertelenmesi ile ilgili olarak bir üst mahkeme 
olan Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapı-
lan itiraz kabul edilmişti.

Lice Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan 
yargılamada mahkeme 8 Mayıs 2019 tarihinde Uz-
man Çavuş S. K.’yi 3 yıl hapis cezası ile cezalandırdı 
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nık olarak dinlenmesinin beklendiği ancak MİT’in 
tanık olarak dinlenilmesine karar verilen persone-
lin ”görevde olup olmadıklarının bildirilmesi ve ta-
nıklık için gerekli işlemlerin yapılması için” yazılan 
yazıya cevap vermediği öğrenildi Mahkeme duruş-
mayı 26 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Davanın görülmesine 26-28 Kasım 2019 tarihle-
rinde devam edildi. 26 Kasım 2019 tarihinde tanık 
olarak dinlenen Yunus Dolar’ın, Agos gazetesinin 
Şişli’de ülkücülerce protesto edildiği 2004 yılında 
Hrant Dink’in işyerinin olduğu Şişli ve evinin oldu-
ğu Bakırköy ilçe emniyet müdürlüklerine, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Azınlıklar Bürosu sorumlusu 
olarak gerekli önlemlerin alınması için yazı yaz-
dıklarını, 2005 yılında tayini çıktığı için sonraki 
süreci bilmediğini ifade etti. Cinayetin faili Ogün 
Samast’ın Türk bayrağıyla fotoğrafının çekildiği 
Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde o dönem em-
niyet müdürü olan Mustafa İlhan 27 Kasım 2019 
tarihinde tanık olarak dinlendi. Mustafa İlhan’ın 
“Ben üzerime düşen görevi yaptım. Benim kayıttan 
ve bayrak önünde çekilen fotoğraflardan haberim 
yoktu” dediği öğrenildi. Mahkeme, daha önce alı-
nan ara karar gereği tanık olarak dinlenilmesine 
hükmedilen MİT görevlileri Hüseyin Kubilay Gü-
nay, Özel Yılmaz, Handan Selçuk ve Ahmet Köksoy 
ile ilgili MİT’e yazılan yazıya cevap verilmediğini 
belirterek, bu kişilerin dinlenilmesi konusundaki 
taleplerin daha sonra yeniden değerlendirilmesine 
karar verdi ve duruşmayı 18-20 Şubat 2020 tarihle-
ri arasında görülmek üzere erteledi.

Helin Hasret Şen Davası

Helin Hasret Şen’in Diyarbakır’ın Sur ilçesinde uy-
gulanan sokağa çıkma yasakları sırasında, 12 Ekim 
2015 tarihinde sokakta polisin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Diyarbakır 3. 
İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı aleyhine 
açılan davada mahkemenin, 22 Ocak 2019 tarihin-
de İçişleri Bakanlığı’nı ‘hizmet kusuruna dayana-
rak’ 314 bin TL maddi ve manevi tazminat ödeme-
ye mahkum ettiği öğrenildi.

Ömer Koç Davası

Ömer Koç (17) isimli kişinin 4 Ekim 2015 tarihin-
de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki 5 Nisan Mahal-
lesi’nde polisin açtığı ateş sonucu ölümü ile ilgili 
olarak polis memuru F.K. hakkında Diyarbakır 
Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada savcı-
nın yeterli delil olmadığı gerekçesiyle 18 Ocak 2019 

pis cezası ile cezalandırdı ve daha sonra bu cezayı 
14 bin 300 TL para cezasına çevirdi.

Nihat Kazanhan Davası

14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
Nihat Kazanhan (12) adlı çocuğun polisin açtığı 
ateş sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak Cizre 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, sanık özel 
harekât polisi Mehmet Nurbaki Göçmez’e ‘haksız 
tahrik altında olası kast ile öldürme’ suçundan ve-
rilen 13 yıl 4 ay hapis cezası 2 Temmuz 2019 tari-
hinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Hrant Dink Davası

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant 
Dink’in öldürülmesinde ihmali ve sorumluluğu 
bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlile-
rinin aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 85 kişi hak-
kında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 12 Mart 2019 tarihide görülen duruş-
masında tanık olarak dinlenen, dönemin İstanbul 
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan 
Yardımcısı ve halen Samsun İl Emniyet Müdürü 
olarak görev yapan Vedat Yavuz’un, “Dink’e dönük 
provokatif eylemler oluyordu. Bunu basından du-
yuyorduk. Ses getirici eylem yapılacağı bilgisi gel-
miş” dediği öğrenildi.

Davanın 13 Mart 2019 tarihide görülen duruşma-
sında Dink ailesinin avukatları, daha önceki duruş-
malarda tanık olarak dinlenmesine karar verilen 
ve aralarında dönemin İstanbul Valisi Muammer 
Güler’in de bulunduğu kişilerin bir sonraki duruş-
mada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruş-
manın görülmesine 14 Mart 2019 tarihinde devam 
edileceği bildirildi.

Davanın 13 Mart 2019 tarihide görülen duruşma-
sında mahkeme dönemin İstanbul Jandarma İstih-
barat Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Mu-
harrem Demirkale ve Fox TV haber müdürü Ercan 
Gün’ün tahliyesine karar verdi. Mahkeme dönemin 
İstanbul Valisi Muammer Güler ve dönemin MİT 
görevlilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin 
sonraki duruşmalarda tanık olarak dinlenmesine 
karar verdi ve duruşmayı 11 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 13 Haziran 2019 tarihide görülen duruş-
masında dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler 
ve dönemin MİT Bölge Başkanlığı personelinin ta-



Yaşam Hakkı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

32 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

mesi ile ilgili olarak aracın sürücüsü polis memuru 
N. İ. hakkında başlatılan soruşturmada, Lice Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın 25 Haziran 2019 tarihinde 
takipsizlik kararı verdiği öğrenildi.

Kararın gerekçesinin Adli Tıp Kurumu tarafından 
hazırlanan ve asli kusurlu olarak polis zırhlı aracı-
nın çarptığı arabanın sürücüsünü gösteren rapor 
olduğu bildirildi.

Mehmet Sadık Bozderi Davası

Şırnak’ın İdil ilçesinde sokağa çıkma yasaklarının 
devam ettiği 23 Şubat 2016 tarihinde kolluk kuv-
vetlerinin açtığı ateş sonucu evinde yaşamını yi-
tiren Mehmet Sadık Bozderi’nin ölümüne ilişkin 
soruşturmayı yürüten İdil Cumhuriyet Savcılı-
ğı’nın 23 Aralık 2019 tarihinde kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdiği öğrenildi. Söz konusu ha-
berlerde sokağa çıkma yasağı sırasında kalp hastası 
olduğu için evinde ambulans beklediği bildirilen 
54 yaşındaki Mehmet Sadık Bozderi’nin ölümüne 
ilişkin soruşturmada, savcılığın Bozderi’nin “örgüt 
üyesi” olduğunu ve ölümünün “meşru müdafaa 
kapsamında ve hukuka uygun olduğunu” belirttiği 
öğrenildi. Kararla ilgili Şırnak Sulh Ceza Hakimli-
ği’ne yapılan itirazın da mahkeme tarafından red-
dedildiği bildirildi.

Hande Buse Şeker Davası

Polis memuru V.H. hakkında trans kadın Hande 
Buse Şeker’i 9 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de cinsel 
saldırıda bulunarak öldürdüğü iddiasıyla İzmir 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde başlandı.

İddianamede sanık polis memurunun ‘olası kastla 
silahla yaralama’, ‘kasten öldürme’, ‘konutta silahla 
yağma’, ‘kişinin hatırasına hakaret’, nitelikli cinsel 
saldırı’ suçlarından cezalandırılması istenmektedir.

Davanın ilk duruşması 21 Haziran 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Genç LGBTİ+ Derneği, İzmir 
Barosu, İnsan Hakları Derneği ve Cinsel Şiddete 
Karşı Hukuki Yardım Derneği’nin davaya katılma 
taleplerini reddetti ve V.H.’nin tutukluluk halinin 
devamına karar vererek duruşmayı 13 Eylül 2019 
tarihine erteledi. 

Davanın 13 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme duruşmayı 13 Ocak 2020 tarihine 
erteledi.

tarihinde takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Ba-
sında yer alan haberlerde, Ömer Koç’un ölümüne 
sebep olan silahın balistik incelemesi yapılmadan 
Afrin’e yönelik operasyonda kullanılmak üzere Su-
riye’ye gönderildiği belirtildi.

Takipsizlik kararına karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne 
yapılan itirazın 30 Nisan 2019 tarihinde reddedil-
diği öğrenildi. Bu karar sonrasında Koç ailesinin 
avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne başvuru ya-
pacağı öğrenildi.

Hozan Kabul, Rıdvan Güngen Davası 

Şırnak’ta 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen ve 8 ay 
süren sokağa çıkma yasağı sırasında yaşamını yiti-
ren Hozan Kabul, Rıdvan Güngen ve kimliği belir-
siz bir kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada Şırnak 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Şubat 2019 
tarihinde takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Ka-
rarda “güvenlik güçlerinin meşru müdafaa sınırla-
rını aştığına dair herhangi bir delil elde edileme-
miştir” denildiği bildirildi.

Hediye Ataman Davası

Van’ın Erciş ilçesinde “İçeride teröristler var” iddi-
asıyla polisler tarafından ateşe verilen evde yanarak 
yaşamını yitiren Hediye Ataman’ın ölümü hakkın-
da açılan soruşturmada Erciş Sulh Ceza Hakim-
liği’nin, “kasten öldürme” suçunun oluşmadığını 
belirterek 9 Mart 2019 tarihinde takipsizlik kararı 
verdiği öğrenildi. 18 Kasım 2016 tarihinde Van’ın 
Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde “İçe-
ride teröristler var” iddiasıyla polisler tarafından 
ateşe verilen evde bulunan Hediye Ataman (43) 
yaşamını yitirmiş, olayın ardından gözaltına alınan 
eşi Ahmet Ataman‘örgüt üyesi olmak’ gerekçesiyle 
10 yıl, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması 
veya el değiştirilmesi’gerekçesiyle 8 yıl 4 ay olmak 
üzere toplam 18 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 600 
TL para cezası ile cezalandırılmıştı.

Mahmut Öner, Mevlüt Dağtaş, 
Abdulhamit Dağtaş, Fikri Demirbaş, 
Zeynep Demirbaş Davası

20 Haziran 2017 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçe-
sinde jandarmaya ait bir zırhlı aracın çarptığı araç-
ta bulunan 5 kişinin (Mahmut Öner (74), Mevlüt 
Dağtaş (64), Abdulhamit Dağtaş (63), Fikri Demir-
baş (53) ve Zeynep Demirbaş (76)) yaşamını yitir-
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Davanın 20 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme savcının esas hakkındaki mütalaa-
sını hazırlamak için talep ettiği süreyi kabul ederek 
duruşmayı 13 Aralık 2019 tarihine erteledi

Davanın karar duruşması 13 Aralık 2019 tarihinde 
görüldü. Sanıkların katılmadığı duruşmada, savcı 
esas hakkındaki mütalaasında “Sanıkların aleyhin-
de maddi gerçekliği ortaya koyacak objektif veya 
sübjektif delile rastlanmadı (…) 25 yıl geçtiğinden 
yeni delile ulaşmak imkansızdır. Şüpheden sanık 
yararlanır” diyerek tüm sanıkların beraatını talep 
etti. Müşteki avukatlarının beyanlarının ve sanık 
avukatlarının savunmalarının ardından kararını 
açıklayan mahkeme sanıkların beraatına karar ver-
di.

Dargeçit JİTEM Davası

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 29 Ekim 1995 ve 8 
Mart 1996 tarihleri arasında gözaltına alınan 3’ü 
çocuk 8 kişi ile onların ailelerine bilgi verdiği iddia 
edilen Uzman Çavuş Bilal Batır’ın kaybedilmesine 
ilişkin olarak 18 kişi hakkında ‘taammüden öldür-
me’ iddiasıyla Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

Davanın 6 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma-
sına Sanıklardan dönemin ilçe jandarma komutanı 
Mehmet Tire, dönemin jandarma komando tabur 
komutanı Hurşit İmren, dönemin merkez karakol 
komutanı Mahmut Yılmaz, o dönem uzman çavuş 
olan Haydar Topcan SEGBİS aracılığıyla duruş-
maya katıldı. Duruşmada dönemin Dargeçit Kay-
makamı Talip Yel ile o dönem karakolda askerlik 
yapan Emir Gültekin ve uzman çavuş Ali Arısoy 
tanık olarak dinlendi. O dönem uzman çavuş olan 
Ali Arısoy ifadesinde şunları belirtti: “2 öğretmen 
ve bir müteahhit kaçırıldı. Bunun akabinde öğret-
menlerin evinin etrafında altı sivil kişinin gözal-
tına alındığını duyduk. Bu kişiler öğretmenlerin 
kaçırılmasında ‘milis’ olarak nitelendiriliyordu. 
İsimlerini şimdi hatırlamıyorum. Sivil istihbarat-
tan JİTEM’den gelen kişiler gözaltı işlemlerini yap-
tı. Daha sonra bu şahısların sorguları yapıldıktan 
sonra değişik yerlerde öldürülüp gömüldükleri 
duyumunu aldım. Kimin emir verdiğini kimin öl-
dürdüğünü bilmiyorum.” Mahkeme duruşmayı 13 
Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 13 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında kardeşi Seyhan Doğan ve akrabalarını 

1.8.2. Doksanlar Faili Meçhul, Yargısız 
İnfaz Davaları

1990’lı yıllarda yaşanan faili meçhul, yargısız 
infaz ve kayıp olayların ilişkin açılan Anka-
ra JİTEM, Dargeçit JİTEM, JİTEM (Diyar-
bakır)/ Musa Anter, Kızıltepe JİTEM dava-
larının görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. Görülen bu 4 davadan Ankara JİTEM, 
Kızıltepe JİTEM davalarında mahkemeler be-
raat kararı verdi. JİTEM (Diyarbakır)/ Musa 
Anter ve Dargeçit JİTEM davalarının görül-
mesine ise 2020 yılı içinde devam edilecek.

Ankara JİTEM Davası

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan Ankara 
JİTEM davasının görülmesine 2019 yılı içinde de-
vam edildi.

İddianamede 1993 ile 1996 yılları arasında Anka-
ra ve çevresinde işlenmiş faili meçhul cinayetlerle 
ilgili olarak sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, 
Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya 
Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ay-
han Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, 
Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sue-
ri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin 
Güven, Muhsin Korman’ın “cürüm işlemek için 
oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamın-
da insan öldürmek” suçlarından cezalandırılması 
istenmektedir.

Davanın 31 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme sanıklar Alper Tekdemir ile Yusuf 
Yüksel’in SEGBİS yolu ile savunmalarının alınma-
sına karar verdi ve duruşmayı 5 Nisan 2019 tarihi-
ne erteledi.

Davanın 5 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme Ankara Barosu Toplumsal Davalar 
Merkezi’nin duruşmaya müdahil olma talebinin 
reddine karar verdi. Duruşmada gizli tanık “Ayışı-
ğı” ile “Poyraz”ın ifadeleri okundu. Mahkeme du-
ruşmayı 10 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 10 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 4 Temmuz 2019 ta-
rihine erteledi.

Davanın 4 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruş-
masında dava savcısının değiştiği öğrenildi. Mah-
keme duruşmayı 20 Eylül 2019 tarihine erteledi.
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suçlarından cezalandırılması istenmektedir.

Davanın 11 Nisan 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 28 Mayıs 2019 tari-
hine erteledi. 

Davanın 28 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcı, davanın zaman aşımından düşürül-
mesini talep etti. Mahkeme duruşmayı 9 Eylül 2019 
tarihine erteledi. 

Davanın karar duruşması 9 Eylül 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Emekli Albay Hasan Atilla 
Uğur ve dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komu-
tanı Albay Eşref Hatipoğlu’nun ‘örgüt kurma ve 
yönetme’ suçundan; diğer sanıklar Jandarma Ko-
mando Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş 
Ünal Alkan ile dönemin köy korucuları Abdurrah-
man Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ramazan Çetin, 
Mehmet Salih Kılınçaslan ile İsmet Kandemir’in ise 
‘örgüt üyesi olmak’ suçundan beraatına karar verdi. 
Mahkeme ayrıca ‘zorla kaybetme’, ‘cinayet’, ‘yargısız 
infaz’ suçlarıyla ilgili olarak ise zaman aşımı nede-
niyle davanın düşürülmesine hükmetti.

JİTEM (Diyarbakır)/ Musa Anter Davası

Musa Anter’in 1992 yılında Diyarbakır’da öldürül-
mesi ve JİTEM adına Diyarbakır’da yürütülen faa-
liyetlere dair Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 
“JİTEM Ana Davası” olarak bilinen dava ile Musa 
Anter’in öldürülmesine ilişkin dava Yargıtay’ın 29 
Ocak 2016 tarihli kararıyla birleştirilmişti.

Davanın 3 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruş-
masında Orhan Miroğlu, Cevat Korkmaz ve Raif 
Türk tanık olarak dinlendi. Mahkeme duruşmayı 
25 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın 25 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında öldürülen Ayten Öztürk’ün babası ile gaze-
teci Nedret Ersanel SEGBİS aracılığıyla tanık ola-
rak dinlendi. Mahkemede ayrıca dönemin OHAL 
Bölge Valisi Ünal Erkan tanık olarak dinlendi. Du-
ruşmada Ayten Öztürk’ün öldürülmesine ilişkin ta-
nık olarak dinlenen ve o dönem Terörle Mücadele 
Şubesi’nde görevli Hüseyin Oğuz şunları belirtti: 
“Ayten Öztürk JİTEM’de sorgulandı onu biliyorum. 
Elazığ JİTEM’de yapıldı. Bunlar bana ters, orada 
masum insanlara işkence edildi. Elazığ JİTEM’de 

kaybeden Hazni Doğan, tanık sıfatıyla ifade verdi. 
Başka bir dosyadan tutuklu olarak Edirne F Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Hazni Doğan, SEGBİS üze-
rinden verdiği ifadesinde olay gerçekleştiğinde 11 
yaşında olduğunu, olay olmadan bir gün önce 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katıldı-
ğını, ertesi gün gece saat 03.00 gibi evlerinin bası-
larak ağabeyi Seyhan Doğan’ın gözaltına alındığı-
nı belirtti. Hazni Doğan ifadesinde ayrıca şunları 
belirtti: “Ev telefonlarının kablolarını, elektrikleri 
kestiler. Hepimizi eve kilitleyip abimi götürdüler. 
Abim gece alındığı için ertesi gün ben çobanlığa 
gittim. Sabah saat 08.00’de taburun yanında akrep 
tipi araçla yolları kapatmışlardı. Beni görür görmez 
gözaltına alıp aracın içinde bana işkence yapmaya 
başladılar. Akrep tipi aracın içinde Abim Seyhan 
Doğan’ı da gördüm. Ardından bizi alıp tabura gö-
türdüler. Taburun altında şu anda depo olarak kul-
lanıldığını düşündüğüm bir yere gözlerimiz kapalı 
şekilde götürdüler. Bağıran kişilerin sesini duyu-
yorduk. Yalnız olmadığımızı bu şekilde anladık. 
Daha sonra Filistin askısı denilen bir yere götür-
düler. Abim Filistin askısında asılıydı.” Mahkeme 
duruşmayı 30 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın 30 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme müşteki avukatların sanıkların 
tutuklanması yönündeki taleplerini reddederek 
duruşmayı 23 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Davanın 23 Aralık 2019 tarihinde görülen duruş-
masında tanık olarak dinlenmesi beklenen döne-
min Dargeçit Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kul’un 
duruşmaya getirilmediği, diğer sanıkların da du-
ruşmaya katılmadıkları öğrenildi. Mahkeme du-
ruşmayı 9 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Kızıltepe JİTEM DAVASI

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1992 ile 1996 yılları 
arasında JİTEM mensuplarınca işlenen suçlara iliş-
kin olarak 4 asker ile 5 geçici köy korucusu hak-
kında Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede emekli Albay Hasan Atilla Uğur, dö-
nemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eş-
ref Hatipoğlu, Jandarma Bölük Komutanı Ahmet 
Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve köy korucuları 
Abdurrahman Kurğa, Mehmet Emin Kurğa, Ra-
mazan Çetin, Mehmet Salih Kılınçaslan ile İsmet 
Kandemir’in ‘silahlı örgüt kurma veya yönetme’, 
‘silahlı örgüte üye olmak’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ 
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1.8.3. Bombalı ve Silahlı Saldırı Davaları

Çeşitli tarihlerde Urfa’nın Suruç ilçesinde, 
Ankara’da, Diyarbakır’da, Antep’te, Van’da ve 
İstanbul’da yaşanan bombalı ve silahlı saldı-
rılar ile ilgili olarak açılan 10 davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 10 da-
vadan 3’ü saldırılardaki ihmalleri nedeniyle 
İçişleri Bakanlığı ve saldırının gerçekleştiril-
diği yerlerde görevli polis memurları hakkın-
da açılmıştır. Takip edilen davaların 6’sında 
mahkeme kararını açıkladı. 4 davanın görül-
mesine 2020 yılı içinde devam edilecek.

Suruç Katliamı Davası

20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesin-
de gerçekleştirilen ve 33 kişinin yaşamını yitirdiği 
Suruç Katliamı ile ilgili Urfa 5. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı için-
de devam edildi.

Davanın 12 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında müşteki beyanlarından ve sanığın savun-
masının ardından mahkeme, davanın tek tutuklu 
sanığı Yakup Şahin’in tutukluluk halinin devamına 
karar verdi ve duruşmayı 9 Mayıs 2019 tarihine er-
teledi.

Davanın 9 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında olay gününe ait MOBESE görüntülerinin 5 
saatlik kısmının dava dosyasına girmediği öğrenildi. 
Müşteki beyanlarından ve sanığın savunmasının ar-
dından mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Yakup 
Şahin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı 7 Ağustos 2019 tarihine erteledi.

Davanın 7 Ağustos 2019 tarihinde görülen duruş-
masında daha önce tanık sıfatıyla ifadesi alınan 
Abdullah Ömer Aslan isimli kişi hakkında suç du-
yurusunda bulunulmasına, patlama anı öncesine 
ve sonrasına ait görüntülerin kesintisiz olarak is-
tenmesine, gönderilen görüntülerin bilirkişi heyeti 
tarafından incelenmesine ve davanın tek tutuklu 
sanığı Yakup Şahin’in tutukluluk halinin devamına 
karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Kasım 2019 ta-
rihine erteledi.

Davanın 1 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme daha önce tanık sıfatıyla ifadesi 
alınan Abdullah Ömer Aslan isimli kişinin tutuk-
lanması ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğ-
lu’nun tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddetti 
ve duruşmayı 31 Ocak 2020 tarihine erteledi.

infaz edildi. Ben bu sırada istihbaratçıydım. Çok 
istihbarat gelirdi bize ve en ufak teferruata kadar 
bilirdik. JİTEM’e giren çıkamaz. Gözaltı yok, in-
faz var. Mesut Mehmetoğlu ve Abdulkadir Aygan 
ile telefonda konuştum. ‘Ayten Öztürk’ü aldık. Ben 
PKK itirafçısıyım, kendimi kabullendirmek için 
bunu yaptım ve pişmanım. Elazığ JİTEM’e götür-
düm’ dedi. Tamamen işkenceden geçirdiler. Bir kişi 
öldürmedi yani. Yüzbaşı Zeki’nin gerçek kimliği 
çıkarılsa bu olay çözülür. Avukat Nurettin Can ve 
Dr. Hasan Kaya öldürüldü. Orada işkence ile öldü-
rülenlere tanık olmasaydılar, öldürülmezlerdi”. Du-
ruşmada dinlenen bir diğer tanık Selami Sağdıç ise 
2010 yılında Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım’ı 
Ankara’da gördüğünü belirtti. Mahkeme duruşma-
yı 25 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Davanın 25 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masında tanık olarak dinlenen gazeteci Ferit Aslan, 
Musa Anter’in öldürüldüğü 20 Eylül 1992 tarihinde 
çalıştığı Söz gazetesine gelen bir ihbar üzerine olay 
yerine gittiklerini ve yolda Toros marka beyaz bir 
otomobilden inen silahlı kişiler tarafından durdu-
rulduklarını söyleyerek şunları belirtti: “Arabadan 
indiler, bizi kimin gönderdiğini, kimin öldürüldü-
ğünü, kimin ihbar ettiğini sordular. Bizi darp etti-
ler. Benim iki dişim kırıldı. (…) Sonra bizim araca 
onlardan biri bindi ve araçlarını takip etmemizi 
istediler. Şehir dışına çıkınca bizim araç şoförünü 
de bagaja koydular. (…) Onların otomobilini kul-
lananın sağ eli dirseğine kadar alçılıydı, bu yüzden 
sol elle vites değiştiriyordu. (…) Sabah saat 04.00 
sıralarında Malatya-Adıyaman sınırında bizi bırak-
tılar. Şoföre ‘Direkt gidin, bir daha yakalarsak sizi 
öldürürüz’ dediler. (…) Mahmut Yıldırım adı bir-
çok faili meçhul cinayetle anıldı, ancak yalnızca tek 
kare fotoğrafının kamuoyuna yansıdı. Yıldırım’ın 
oğlu bu olaylardan 17 yıl sonra çıkardığı kitabında 
babasının 10 kadar fotoğrafına yer vermişti. Fo-
toğrafları görünce, eli alçılı olup, dişimi kıran, di-
ğer iki kişinin ‘Müdürüm’ diye hitap ettiği kişinin 
Mahmut Yıldırım olduğunu düşündüm”. Mahkeme 
duruşmayı 25 Mart 2020 tarihine erteledi.
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huriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunul-
masına karar verdi ve duruşmayı 13 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

10 Ekim Katliamında Yaşamını Yitiren Kişi ile 
İlgili İçişleri Bakanlığı Aleyhine Açılan Dava

9 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını 
yitiren Tekin Arslan’ın ölümüne ilişkin İçişleri Ba-
kanlığı aleyhine Ankara 17. İdare Mahkemesi’nde 
açılan davada mahkemenin Tekin Arslan’ın ailesine 
180 bin TL’si manevi ve 169 bin TL’si maddi olmak 
üzere toplam 349 bin TL tazminat ödenmesine 
hükmettiği öğrenildi.

Diyarbakır 5 Haziran Davası

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde HDP tara-
fından düzenlenen mitinge yönelik bombalı saldı-
rıyla ilgili Sincan Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi.

Davanın 2 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında sanıklardan Orhan Gönder duruşmaya bizzat 
katılırken diğer sanıklar tutuklu bulundukları ceza-
evlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme, 
tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına 
karar verdi ve duruşmayı 27 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 27 Haziran 2019 tarihinde görülen du-
ruşmasına sanıklardan Orhan Gönder duruşmaya 
bizzat katılırken diğer sanıklar tutuklu bulundukla-
rı cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mah-
keme, daha önce davaya müşteki olarak katılmak 
isteyen, patlamada iki bacağını kaybetmiş olan Lisa 
Çalan’ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan dava dosyası ile bu davanın birleştirilmesi 
için gönderilen dosyanın gelmesinin beklenmesine 
ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına 
karar vererek duruşmayı 25 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 25 Temmuz 2019 tarihinde görülen du-
ruşmasına sanıklardan Orhan Gönder duruşmaya 
bizzat katılırken diğer sanıklar tutuklu bulunduk-
ları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. 
Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin 
devamına karar vererek duruşmayı 20 Eylül 2019 
tarihine erteledi.

Davanın 20 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masına sanıklar Orhan Gönder, İsmail Korkmaz 

Suruç Katliamı Davası

20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde 
33 kişinin öldüğü canlı bomba saldırısı ile ilgili Ali 
Koçak ve Ahmet Oğuz Davarcı isimli 2 polis me-
muru hakkında Suruç Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
‘görevi kötüye kullanma ve ihmal’ iddiasıyla açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 5 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme, yakınlarını 10 Ekim Ankara Kat-
liamında kaybedenlerin davaya müdahil olma ta-
leplerini kabul etti ve duruşmayı 12 Temmuz 2019 
tarihine erteledi.

Davanın 12 Temmuz 2019 tarihinde görülen du-
ruşmasında mahkeme 2 polis memurunun tanık 
olarak dinlenmesine, 7-20 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında saat 08.00’den 12.01’e kadar Amara Kültür 
Merkezi önü ve çevresini gören kamera görüntüle-
rinin emniyetten istenmesine, 8-20 Temmuz 2015 
tarihlerine ait saat 08.00’den 12.00’ye kadar olan 
telsiz kayıtlarının incelenmesi için ilgili yerlere yazı 
yasılmasına karar verdi ve duruşmayı 4 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

10 Ekim Ankara Katliamı Davası

10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili 16 firari sanık 
hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 10 Ekim Ankara Katliamı ile ilgili açılan 
davanın 3 Ağustos 2018 tarihinde görülen karar 
duruşmasında 19 sanık çeşitli suçlardan değişen 
oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmış ve 16 fi-
rari sanığın dosyaları ayrılmıştı.

Davanın 18 Nisan 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme İstanbul, Bursa, Hatay ve Tun-
celi barolarının davaya müdahil olma taleplerini 
kabul etti. Mahkeme firari sanıklara ilişkin yakala-
ma kararı olup olmadığının ilgili Cumhuriyet Baş-
savcılıkları’na sorulmasına karar vererek duruşma-
yı 21 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Davanın 21 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme firari sanıklarla ilgili yazılan 
müzekkerenin akıbetinin sorulmasına, Ebu Tal-
ha kod adını kullandığı belirtilen Talip Akkurt 
hakkında bilgi istenmesine, Suriye’de yakalanan 
IŞİD’liler arasında sanıkların olup olmadığının Te-
rörle Mücadele Daire Başkanlığı’na sorulmasına, 
Erman Ekici’nin avukatı Heyyam Fidan’ın İŞİD ve 
lideri hakkındaki sözleri nedeniyle Ankara Cum-
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Diyarbakır 5 Haziran Davası

Diyarbakır’da 5 Haziran 2015 tarihinde HDP tara-
fından düzenlenen mitinge yönelik bombalı saldı-
rıyla ilgili olarak, 19 polis hakkında ‘görevi kötüye 
kullanmak’ iddiasıyla Diyarbakır 14. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

Davanı 25 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme saldırıda iki bacağını kaybeden 
Lisa Çalan’ın davaya müdahil olma talebini kabul 
etti ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın 5 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında dava dosyasına sonradan dahil edilen 5 polis 
memurunun ifadelerini görev yaptıkları şehirlerde 
verdikleri öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 5 Mart 
2020 tarihine erteledi.

Antep’te Bombalı Saldırı Davası

20 Ağustos 2016 tarihinde Antep’in Şahinbey il-
çesine bağlı Beybahçe mahallesinde, bir düğüne 
yönelik olarak IŞİD tarafından düzenlenen canlı 
bomba saldırısı sonucu 40’ı çocuk 56 kişinin ölü-
mü ve ardından düzenlenen operasyonda yine can-
lı bomba saldırısı sonucu 3 polis memurunun ölü-
mü ile ilgili olarak açılan davanın karar duruşması 
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Mart 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Hamza Çalıkuşu ile 
Fadile Cabael’in tüm suçlardan beraatına karar 
verdi. Mahkeme Abdurrahman El Naccar’ın ‘Ana-
yasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası; Enes 
Karataş’ın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 9 yıl hapis 
cezası; Mehmet Şahin Erğan, Mehmet Çalıkuşu, 
Hasan Uzan, Hacı Polat, Ahmet Köşgeroğlu ve Ali 
Çalıkuşu ve Mehmet Karakurt’un ayrı ayrı, ‘Anaya-
sayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası, ‘kasten 
öldürme’ suçundan 56 kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası, ‘yaralama’ suçundan 44 kez 18 yıl ha-
pis cezası ile 43 kez 18 yıl hapis cezası, ‘örgüt üye-
si olmak’ suçundan 9 yıl hapis cezası ve ‘patlayıcı 
madde bulundurma ve kullanma’ suçundan 16 yıl 
10 ay 15 gün hapis ve 67 bin 500 adli para cezası ile 
cezalandırılmalarına karar verdi.

Beşiktaş’taki Bombalı Saldırı Davası

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş’taki Vodafone 
Arena Stadı’nda gerçekleşen ve 47 kişinin yaşa-
mını yitirdiği ve 242 kişinin yaralandığı bombalı 
saldırıyla ilgili olarak 24’ü tutuklu 27 kişi hakkın-
da İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 

ve Mustafa Kılınç duruşmaya SEGBİS aracılığıyla 
katıldı. Tutuksuz sanık Burhan Gök ise duruşmaya 
katılmadı. Mahkeme, müşteki avukatlarının döne-
min Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun dinlenmesi 
yönündeki talebini dosyanın esasına katkı sağla-
mayacağı gerekçesiyle reddederek ve tutuklu sanık-
ların bu halinin devamına karar vererek duruşmayı 
15 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Davanın 15 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masına sanıklar Orhan Gönder, İsmail Korkmaz 
ve Mustafa Kılınç duruşmaya SEGBİS aracılığıyla 
katıldı. Tutuksuz sanık Burhan Gök ise duruşmaya 
Antep’ten SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme, 
Burhan Gök’ün tutuklanması talebinin reddine, tu-
tuklu sanıkların bu halinin devamına karar vererek 
duruşmayı 29 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Davanın 29 Kasım 2019 tarihinde görülen du-
ruşmasında sanık avukatı Savaş Kaya’nın müşteki 
avukatlarına sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu, 
duruşma salonundan çıkarıldığı ancak hakkında 
suç duyurusunda bulunma talebinin mahkeme ta-
rafından reddedildiği öğrenildi. Duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılığın, sanık 
Burhan Gök’ün mahkumiyetine yeterli delil bulun-
madığından beraatına; diğer sanıklar İsmail Kork-
maz, Mustafa Kılınç, Orhan Gönder’in ‘eylemleri 
tasarlayarak bombayla kasten öldürme’ suçundan 
4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; ayrıca 
216 kişiye yönelik ‘tasarlayarak kasten öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezası; ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet cezası; ‘tehlikeli maddelerin izin-
siz bulundurulması ve el değiştirilmesi’ suçundan 
ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmala-
rını talep ettiği öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 13 
Aralık 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 13 Aralık 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Orhan Gönder, Mustafa Kılıç, 
İsmail Korkmaz isimli 3 sanığın (İsmail Korkmaz, 
Mustafa Kılınç, Orhan Gönder’) ‘dört kişiyi öldür-
me’ ve ‘Anayasa’yı ihlal’ suçlarından 5’er kez ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası ile, ‘nitelikli öldürme-
ye teşebbüs suçundan 1,568’er yıl hapis cezası ile ve 
‘tehlikeli madde bulundurma’ suçundan 13 yıl 4’er 
ay hapis ve 33,000 TL para cezalandırılmasına; 1 sa-
nığın beraatına  (Burhan Gök) ve 1 sanığın (İlhami 
Bal) ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.
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Reina Katliamı Davası

“Reina katliamı” olarak bilinen, 1 Ocak 2017 ta-
rihinde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence 
merkezine düzenlenen ve 39 kişinin öldüğü saldı-
rıyla ilgili olarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

Davada 39’u tutuklu 58 sanık yargılanmaktadır.

Davanın 18 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında Katliamı gerçekleştirdiği iddiasıyla yar-
gılanan Abdulkadir Masharipov savunma yaptı. 
Mahkemede ayrıca 3 kişi tanık olarak dinlendi. 
Savunmaların ardından mahkeme 19 sanığın adli 
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşma-
yı 16 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 16 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında savunmaların ardından mahkeme 2 sanı-
ğın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve 
duruşmayı 8 Ağustos 2019 tarihine erteledi. 

Davanın 8 Ağustos 2019 tarihinde görülen duruş-
masında savunmaların ardından mahkeme tutuklu 
sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı 31 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Davanın 31 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masında savunmaların ardından mahkeme tutuklu 
sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı 27 Ocak 2020 tarihine erteledi.

davanın karar duruşması 17 Mayıs 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 4 kişiyi 47’şer kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis ve 4 bin 890’ar yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 10 sanığı ise ‘devletin bir-
liğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan mü-
ebbet hapis cezası ve çeşitli suçlardan 25 yıl ile 3 
bin 380 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme 4 sanığı ise ‘örgüt üyesi 
olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında deği-
şen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı. Mahke-
me biri firari 9 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına 
karar verdi.

Van’daki Bombalı Saldırı Davası

17 Ağustos 2016 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesin-
deki 2 Nisan Polis Merkezi’ne düzenlenen ve 2 polis 
ile 2 sivil kişinin öldüğü saldırı ile ilgili olarak, Me-
det Oruç isimli bir kişi hakkında Van 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 10 
Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Medet 
Oruç’u 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, çeşitli suçlar-
dan bin 57 yıl hapis ve 84 bin TL adli para cezası ile 
cezalandırdı.
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2. KİŞİ GÜVENLİĞİ

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

2 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
HDP üyesi Bahar Uluk’un götürüldüğü Ümraniye 
ilçesindeki Atakent Karakolu’nda polisin psikolojik 
baskısına ve ajanlık dayatmasına maruz kaldığı ve 
ölümle tehdit edildiği öğrenildi.

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

Mehmet Tekmir isimli bir kişinin 7 Ocak 2019 ta-
rihinde Diyarbakır’da GBT işlemi sırasında polisin 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Haberde 
Mehmet Tekmir’in daha sonra gözaltına alındığı ve 
götürüldüğü polis karakolunda da işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığı belirtildi.

Olayla ilgili Mehmet Tekmir basında da yer alan 
açılmamasında şunları ifade etti: “(…) Polisler bi-
zim yanımıza gelerek kimliğimizi istediler. Daha 

sonra üst araması yaptılar. GBT’lerimize bakarlar-
ken, biz elimizdeki çekirdekleri çıtlatmaya devam 
ediyorduk. Polislerden uzun boylu sarışın, mavi 
gözlü biri bize doğru gelip telsiziyle göğsüme vur-
du. ‘Ne yapıyorsun?’ diye sorduğumda küfretmeye 
başladı. Ben de karşılık verince diğer polisler de 
gelerek 5-6 kişi beni dövmeye başladı. Beni yere ya-
tırarak biber gazını direkt gözlerimin içine sıktılar. 
Biri sırtıma basarken, diğerleri tekme atmaya, sa-
çımdan tutarak yüzüme tokat atıyorlardı. Yaklaşık 
10 dakika boyunca kelepçesiz bu şekilde dövdüler. 
(…) Biber gazından dolayı nasıl bir arabaya bin-
diğimi göremedim. Arabadayken bana ‘evli misin, 
bekar mısın?’ diye sordular. ‘Bekarım’ dedim, yine 
küfretmeye ve dövmeye başladılar.”

Adana’da Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan 
Kişiler

7 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberlerde, 
HDP Adana Gençlik Meclisi üyelerinin kendilerini 

2.1. İŞKENCE ve DİĞER KÖTÜ MUAMELE

Bu kısımda 2019 yılı içinde güvenlik güçlerine yönelik işkence ve diğer kötü muamele iddialarına 
ilişkin yapılan tespitler, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi tarafından hazırla-
nan günlük insan hakları raporlarına dayanmaktadır. Türkiye’de basının içinde bulunduğu durum 
ve doğru bilgi kaynaklarına ulaşmada yaşanan sıkıntılar düşünüldüğünde, burada yapılan tespit-
lerin Türkiye’de yaşanan işkence ve diğer kötü muamele olgusunda resmin ancak küçük bir kısmını 
yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır.

2019 yılı içinde güvenlik güçleri kaynaklı işkence ve diğer kötü muamele iddialarına ilişkin 77’si 
polis ve 8’si jandarma/asker, 4’ü bekçi, 1’i zabıta ve 1’i özel güvenlik olmak üzere en az 91 vaka tes-
pit edilmiştir. Bu olaylarda işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan kişi sayısı en az398’dir. 
Maruz kaldığı işkence soncu yaralanan kişi sayısı en az 37’dir. 

Tespitlerimize göre 2019 yılı içinde meydana gelen işkence ve diğer kötü muamele vakalarının 46’sı 
resmi gözaltı merkezlerinde gerçekleşirken, 10’u polisi veya jandarma tarafından yapılan ev baskın-
larında olmak üzere toplam 43 vakada işkence ve diğer kötü muamele gözaltına alınma sırasında 
evde, yolda veya başka yerlerde meydana gelmiştir. En az 6 vakada hem gözaltına alınırken hem de 
sonrasında gözaltı merkezinde işkence ve kötü muamele yapıldığı tespit edilmiştir. 2 ayrı vakada ise 
1’er kişi zorunlu askerlik yaptıkları sırada işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır.
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hakaret ve şiddete maruz kaldık. Bulunduğumuz 
mekanda sivil polis ‘Kürtçe müzik yasak olduğunu 
bilmiyor musunuz’ dedi. Tehdit ve hakaretler etti. 
On dakika sonra görürsünüz dedikten sonra yakla-
şık 50 polis geldi. 25-30 dakika orada işkence gör-
dük. Sabaha kadar karakolda işkence gördük.”

Diyarbakır’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

Açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletvekili ve 
DTK Eş Başkanı Leyla Güven ile ilgili olarak Roza 
Kadın Derneği ve Dicle-Amed Kadın Platformu 
üyeleri tarafından 20 Ocak 2019 tarihinde Diyarba-
kır E Tipi Cezaevi önünde yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde gözaltı-
na alınan 20 kişinin, gözaltında polisin fiziksel ve 
sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

Dicle Amed Kadın Platformu Sözcüsü Selma Yus-
ma, maruz kaldıkları polis şiddeti hakkında basın-
da yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Barışçıl 
bir amaçla orada olduğumuzu, şiddet içerikli bir 
etkinliğimizin olmadığını söylememize rağmen, 
herhangi bir uyarıda bulunulmadan güvenlik güç-
leri üzerimize çullanarak, yaka paça tutup yerlerde 
sürükleyerek, saçlarımızdan çekerek, bileklerimizi 
bükerek, tekmeleyerek, darp ederek gözaltına aldı. 
Hepimizin kadın oluşuna, orantısız gücün kullanı-
mının yasak olmasına rağmen, erkek polisler tara-
fından müdahaleye uğradık (…) Müdahale bu ha-
liyle kalmamış, gözaltı aracında, hastane kapısında 
sağlık muayenesi için araçta beklerken, kadın polis-
ler aşağılayıcı hakaretler ve dayakla, saç çekmeyle, 
yumruklamayla işkencelerine devam etmiştir. Al-
dığı darbeler sonucu gözlerinden kan gelen, yüzün-
de belirgin kızarıklıklar olan kadın arkadaşımıza 
askeri hastane doktoru ‘Darp var mı?’ diye sormuş, 
arkadaşımızın ‘Belli olmuyor mu’ diye cevap ver-
mesi üzerine ‘Ben mi size eyleme gidin dedim, ben 
mi sizi gözaltına aldım’ diyerek cevap vermiştir. Bu 
doktor darp edildiğini inkâr edemeyecek durumda 
olan kadın arkadaşımız dışında diğer arkadaşla-
rımıza darp raporu vermeyi reddederek hekimlik 
mesleğinin gereğini yerine getirmeyip şiddete uğ-
ramış kadınlara düşman gibi davranmıştır”.

İzmir’de Zabıta Şiddetine Maruz Kalan Kişi

23 Ocak 2019 tarihinde, İzmir’in Konak ilçesinde 
seyyar satıcılık yapan Murat Mençuk isimli bir ki-
şinin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta 
ekiplerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğre-

“istihbaratçı” olarak tanıtan kişiler tarafından tele-
fonla arandıkları ve ajan olmaları yönünde baskıla-
ra maruz kaldıkları iddia edildi.

Bu kişiler tarafından telefonla arananlardan biri 
olan Barış Aydın basına yansıyan açıklamalarında 
bu kişinin kendisine “Biz seni iyi tanıyoruz. Gör-
meyeli büyümüşsün. Müsaitsen görüşelim. Beni 
polisle karıştırma. Ben istihbaratım. Seninle dışa-
rıda görüşelim. Şimdi gelip seni işyerinden alalım. 
Senlik bir sorun yok. Seninle bir konu hakkında 
görüşeceğiz” dediğini belirtti.

Aynı numaradan aranan Mahut Kaplan ise basında 
yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Arayan kişi 
bana, ‘Ben istihbaratçıyım, seninle 5 dakika görüş-
mek istiyorum’ dedi. Ancak ben görüşmeyi kabul 
etmedim”.

Antalya’da Bekçi Tarafından Saldırıya Uğrayan 
Trans Kadın

13 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da ismi öğrenile-
meyen bir trans kadının bekçilerin saldırısına uğra-
dığı ve zorla karakola götürüldüğü belirtildi. Trans 
kadına ceza yazmaya çalışan bekçilerin, duruma 
karşı çıkan trans kadını zorla karakola götürdüğü, 
kadının başına aldığı darbeler nedeniyle karakolda 
bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası 

Halkın Hukuk Bürosu 13 Ocak 2019 tarihinde 
yaptığı açıklamada, müvekkilleri Boran Deniz Er-
demir’in gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde baskı altında ifade vermeye zor-
landığını duyurdu. Açıklamada ayrıca Boran Deniz 
Erdemir’in avukatıyla yaptığı görüşmeye maruz 
kaldığı işkence ve kötü muameleyi anlattığı sırada 
polis tarafından son verildiği ve görüşmeyi yapan 
avukatın fiziksel şiddet kullanılarak görüş yerinden 
çıkartıldığı belirtildi.

Diyarbakır’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

15 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’daki bir kafede 
oturan 5 kişinin Kürtçe müzik dinledikleri gerekçe-
siyle polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı iddia 
edildi.

Mahsum Bat maruz kaldığı polis şiddetine ilişkin 
şunları belirtti: “Kürtçe müzik dinlediğimiz için 
hem mekanda hem 10 Nisan Polis Karakolu’nda 
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sonrasında mahkeme salonuna gelen polisin G. E., 
Dilan Elma, Devran Güler, Ferman Elma ve soy 
ismi öğrenilmeyen Melek isimli bir kişiye fiziksel 
şiddet uyguladığı ve daha sonra bu kişileri gözaltı-
na aldığı öğrenildi.

Diyarbakır’da Ajanlık Dayatmasına Maruz 
Kalan Kişi

14 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Diyarbakır’da Hasan Yeni isimli bir kişinin ken-
dilerini istihbarat elemanı olarak tanıtan 2 kişinin 
ajanlık dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul 
etmemesi üzerine bu kişiler tarafından tehdit edil-
diği iddia edildi.

Van’da Gözaltında İşkence

15 Şubat 2019 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesinde 
gözaltına alınan O.D. (17, e), Ş.Y. (16, e) ve Ö.S. 
(14, e)   isimli 3 çocuğun hem gözaltına alınırken 
hem de götürüldükleri Tuşba Asayiş Karakolu’nda 
işkenceye maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu 
haberlerde polisin çocukların yüzlerine ve vücut-
larına yumruk, tekme ve silah dipçiği ile vurduğu, 
kafalarını klozete soktuğu bildirildi. Haberde ayrı-
ca, maruz kaldıkları şiddet sonucu çocukların vü-
cutlarında ve yüzlerinde morluklar ve ezikler oluş-
tuğu, Ö. S.’nin sol gözünde işkenceden ötürü görme 
kaybı yaşandığı belirtildi. 3 çocuğun maruz kaldık-
ları işkencenin götürüldükleri Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nden alınan raporlarda belge-
lendiği bildirildi.

O. D. maruz kaldığı işkence ile ilgili olarak kendi-
lerini gözaltında ziyaret eden Van Barosu Yönetim 
Kurulu, Van Barosu İnsan Hakları Komisyonu ile 
Çocuk Hakları Komisyon başkanı ve üyelerine 
şunları ifade etti: “İşten eve gittikten sonra polis-
ler mahalledeki olaylar nedeniyle beni yakaladılar, 
yere yatırdılar. Dipçikle sırtıma vurdular. Botlarla 
karnıma vurdular. Yakalandığım esnada saçımdan 
tutup yüzüme gözüme yumrukla vurdular. Tuşba 
Asayiş Karakolu’na götürdüler. Orada da tokatladı-
lar. Kafamı klozete sokup ağır hakaret ve küfürde 
bulundular. Sonra Bölge Araştırma Hastanesi’ne 
götürdüler rapor aldılar.”

Ş. Y. ise şunları belirtti: “O. D. ile aynı yerde ya-
kalandım. Yakalanmadan önce ateş ettiler. Ve gaz 
sıktılar. Durmamı istediklerinde durdum. Beni 
yere yatırıp ters kelepçelediler. Ardından tekme 
tokat vurdular. Dipçikle kafamın ardına vurdular. 

nildi. Zabıta ekiplerinin ayrıca Murat Mençuk’a ait 
el arabasına da el koyduğu bildirildi.

Ankara’da Polis Tarafından Tehdit Edilen 
Üniversite Öğrencisi

Ankara Üniversitesi öğrencisi Emrah Bakır’ın 31 
Ocak 2019 tarihinde, kendilerini “devlet içindeki 
devletin polisi” olarak tanıtan sivil giyimli polisler 
tarafından yolda durdurulduğu ve “bizimle çalış-
mazsan saldırılar devam eder” denilerek tehdit 
edildiği öğrenildi

Diyarbakır’da İşkence ve Diğer Kötü Muamele

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Aslan ailesinin ya-
şadığı evin 8 Şubat 2019 tarihinde polis tarafından 
basıldığı öğrenildi. Baskın sırasında evde bulunan-
ların polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, ço-
cukların kafasına silah dayandığı bildirildi.

Olaya ilişkin Adalet Aslan (42) basına yansıyan 
açıklamasında şunları belirtti: “Kaynımın evine 
gittiğim zaman onu yere atmışlardı. Hakaret edip, 
darp ediyorlardı. Kaynımın gelinini de dövdüler. 
Evi darmadağın ettiler. Benim ve kaynımın ço-
cukları 13 yaşındalar. Çocuklarımızın başına silah 
dayamışlardı. Çocuklar korkuyordu. Yanlarına git-
mek istediğimde içlerinden biri bana da ‘konuşma 
kadın, başını kaldırma, beynini ezerim’ dedi. Beni 
yere yatırmışlardı. 6 kişi üzerime basmıştı. ‘Konuş-
mayacaksınız’ diyorlardı.”

Baskın sonrasında hakkında yakalama kararı oldu-
ğu gerekçesiyle Sedrettin Aslan’ın gözaltına alındığı 
öğrenildi.

İstanbul’da Tehdit Edilen Kişi

12 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Sultanbeyli eski İlçe Eş Başkanı Muhlis 
Bozdemir’in, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan 
kişiler tarafından “Bir daha seni HDP’ye giderken 
görürsek kafana sıkarız” denilerek tehdit edildiği 
ve ajanlık yapması için bu kişilerin baskısına ma-
ruz kaldığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Muhlis 
Bozdemir, 12 Şubat 2019 tarihinde İHD İstanbul 
Şubesi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Mahkeme Salonunda Fiziksel Şiddete Maruz 
Kalan Sanık Yakınları

12 Şubat 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçe-
sinde G. E. isimli bir kişi hakkında görülen davada 
mahkemenin verdiği karar sonrası G .E.’nin yakın-
ları ile mahkeme heyeti arasında başlayan tartışma 
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da, işkence iddialarını reddetti ve konuyu gündeme 
getiren Van Barosu ve avukatlar hakkında suç du-
yurusunda bulunulduğunu belirtti.

Ankara’da Eyleme Müdahalede Polisin Cinsel 
Saldırısına Maruz Kalan Kişi

TAYAD üyelerinin, 16 Şubat 2019 tarihinde tek tip 
elbise uygulamasına karşı Ankara’da Sakarya Cad-
desi’nde düzenlemek istediği basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesi sırasında gözaltına alınan 
Merve Demirel isimli kişinin gözaltı aracına bin-
dirildiği sırada polisin cinsel saldırısına uğradığı 
öğrenildi. Polis memurunun cinsel saldırıda bulun-
duğu anlara ait görüntüler basında yer aldı. 

Polisin cinsel saldırısına maruz kalan Merve Demi-
rel ile ilgili olarak 18 Şubat 2019 tarihinde Ankara 
Barosu suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu 
dilekçesinde polis hakkında ‘cinsel saldırı’ ve ‘iş-
kence’ suçlarından dava açılmasının istendiği öğ-
renildi.

Merve Demirel’in polisin cinsel saldırısına maruz 
kaldığı anlara ait görüntülerin basına yansıması 
üzerine Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü 18 Şu-
bat 2019 tarihinde olayla ilgili bir açıklama yaptı. 
Açıklamada “M. D. isimli bayanın gözaltı aracına 
alınması esnasında direnmesi sonucu basına yan-
sıyan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur” denildikten sonra bu benzeri görüntülerin 
amacının “Emniyet Teşkilatı’nı yıpratmak, görev 
alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyo-
nunu bozmak, görev yapmasını engellemeye ça-
lışmak” olduğu ifade edilmiştir. Açıklamada cinsel 
saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ile ilgili adli 
veya idari bir soruşturma açıldığına dair bir ifade 
yer almazken, olayla ilgili sosyal medya paylaşım-
ları yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmektedir.

Merve Demirel, 19 Şubat 2019 tarihinde olay ile il-
gili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç 
duyurusunda bulundu.

Merve Demirel’in maruz kaldığı cinsel saldırı ile 
ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal 
medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Süley-
man Soylu açıklamasında cinsel saldırıyı kabul et-
meyip “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li 
proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade 
etmeyiz” dedi.

Ardından yüzüme gözüme ve burnuma yumrukla 
vurdular. Tuşba Asayiş Karakolu’na götürdüler bizi. 
Orada bilgi almak istediler. Bir şey bilmediğimi de-
yince beni tokatladılar. Çok ağır hakaret ve küfür 
ettiler. Gece geç saatte hastaneye bizi rapora götür-
düler. Ondan sonra Çocuk Şube’ye getirdiler.”

Maruz kaldığı polis şiddeti ile ilgili Ö. S. ise şunları 
belirtti: “Bakkaldan eşya aldıktan sonra cadde üze-
rine çıktığımda bir polis aracı yanımda durdu. (…) 
Araçtan 8 polis indi beni ters kelepçelediler. Yere 
yatırıp yüzükoyun şekilde sırtıma iki defa dipçikle 
vurdular. 8 polis tekmelerle darp ettiler. Ardından 
beni kaldırıp yüzüme 3 polis yumrukla vurdu. Beni 
polis aracına bindirdiler. Araçta iken bir polis elin-
deki mermi ile kafama sert bir şekilde vuruyordu. 
Bizi Van AVM arkasındaki karakola götürdüler. 
Orada bilgi almak istediler. Bir şey bilmediğimi 
ve görmediğimi söyledim. Beni orada tokatladılar. 
Çok ağır küfür ve hakaretler ettiler. Aynı hakaret-
leri araçta da yaptılar. Tokatlamadan sonra beni 
tuvalete götürüp kafamı klozete soktular. Şu anda 
sol gözümde bulanıklık ve kaşınma var. Sonra Van 
Bölge Hastanesi’ne götürdüler. (…) Gece geç saatte 
Çocuk Şube’ye getirdiler.”

O. D., Ş. Y. ve Ö. S. 18 Şubat 2019 tarihinde savcılık 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Çocukların 
avukatı, basında yer alan açıklamasında polisin 
okumalarına izin vermeden ve korkutarak müvek-
killerine bir evrak imzalattığını ve bu evrakta ne 
yazdığını bilmediklerini ifade etti.

18 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, çocuklarla ilgili Van Bölge Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nden alınan sağlık raporu yer al-
maktadır. O. D. hakkında hazırlanan raporda “her 
iki gözaltında ekimoz, sağ yanakta 1 santim yüze-
ye sıyrık, palpasyon (elle muayenede) kırık”tespit 
edildiği belirtilmektedir. Ş. Y. ile ilgili hazırlanan 
raporda “Sağ gözaltı ödem ve hiperemik (kanlan-
mış). Kafa bölgesinin sağ tarafında 1 buçuk santim 
yüzeyde sıyrık, burun sırtında ekimoz.”tespit edil-
diği, Ö. S. hakkında hazırlanan raporda ise “Bu-
run sırtı ödemli, sağ göz altı ödemli ve hiperemik 
(kanlanmış), sol el dış yüzeyinde 4 santim sıyrık, 
elle muayenede sol elde hassasiyet” tespit edildiği 
belirtilmektedir.

3 çocuğun gözaltında maruz kaldığı işkence ve di-
ğer kötü muamele ile ilgili olarak Van Emniyet Mü-
dürlüğü, 20 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklama-
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Burhan Erol’un polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi.

Üzerindeki kıyafet gerekçe gösterilerek alana giri-
şine izin verilmeyen Burhan Erol’un götürüldüğü 
güvenlik kulübesinde fiziksel şiddete maruz kaldı-
ğı, daha sonra bindirildiği araçta “Sen bize yardım-
cı ol. Biz de sana yardımcı olalım. HDP’nin PKK’y-
le bağlantısı var mı? Söyle bize” şeklindeki sözlerle 
ajanlık dayatmasına maruz kaldığı bildirildi. Bur-
han Erol’un bir süre araçla gezdirildikten sonra ser-
best bırakıldığı öğrenildi.

Bitlis’te Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişi

22 Mart 2019 tarihinde, Bitlis’in Tatvan ilçesin-
deki Newroz kutlamalarına katılan Fırat Akbalık 
isimli bir kişinin kutlama sonrasında polis tarafın-
dan durdurulduğu ve polis araçlarının bulunduğu 
yere götürülerek dakikalarca dövüldüğü öğrenildi. 
Daha sonra serbest bırakılan Fırat Akbalık’ın ma-
ruz kaldığı polis şiddetini belgeleyen rapor aldığı 
bildirildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muameleye Maruz Kalan İranlı Göçmen

25 Mart 2019 tarihinde, Türkiye’de göçmen olarak 
yaşayan İran vatandaşı Majid Khaosravi ve Sara 
Sadeginecad’ın İstanbul’da kalma izinlerini aştık-
ları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Majid 
Khaosravi’nin gözaltında polisin fiziksel ve sözlü 
şiddetine maruz kaldığı bildirildi. Haberlerde Ma-
jid Khaosravi’nin başındaki şişliğe ve kusmasına 
rağmen hastaneye götürülmeden Pendik İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği’ne gö-
türüldüğü iddia edildi.

Mardin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

27 Mart 2019 tarihinde Abdullah Öcalan üzerinde-
ki tecride son verilmesi için 25 Mart 2019 tarihin-
de tutulduğu Mardin E Tipi Cezaevi’nde yaşamına 
son veren Medya Çınar’ın cenazesini almak için 
Mardin Devlet Hastanesi önünde beklerken poli-
sin müdahalesi sonucu gözaltına alınan Mehmet 
Zeki Akgül ile İbrahim Öner’in gözaltında polisin 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi. Ma-
ruz kaldıkları fiziksel şiddet sonucu Mehmet Zeki 
Akgül ile İbrahim Öner’in vücudunda ve yüzünde 
izler ve morluklar oluştuğu bildirildi.

Merve Demirel’in maruz kaldığı cinsel saldırı ile il-
gili olarak AKP’li kadın milletvekillerinden Özlem 
Zengin ise “Bu görüntülerde, özensizlik içerisinde 
bir tavır görüyorum. Bir telaş içerisinde bir kişiyi 
arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir 
yanlış hareket var. Keşke orada bir kadın polis ol-
saydı, onlar müdahil olsalardı” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Şubat 2019 ta-
rihinde yaptığı ikinci bir açıklamada şunları söy-
ledi: “Günlerdir bir mensubumuzu ‘tacizci’ diye 
niteleyerek ailesi, çoluğu çocuğu, etrafı, arkadaşları 
ve yeğenleri olan bir kardeşimizi ‘tacizci’ diye nite-
leyerek sabahtan akşama kadar felç etmeye çalışan 
ve bunu TBMM’nin gazi çatısı altına getirip, orada 
aynı hakaretleri ortaya koyanlara pabuç bırakacak 
değiliz (…) Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle 
bir belge var ki bu konunun arkasında duranlar ve 
bizim evladımıza ‘tacizci’ diyen alçaklar gereğini 
görecektir. Öyle bir belge var elimizde. Ömrümüz-
de hiç boş konuşmadık.”

Denizli’de Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Sığınmacılar

4 Mart 2019 tarihinde Denizli’de, her 6 ayda bir ye-
nilemek zorunda oldukları kimlik kartlarını almak 
için İl Göç İdaresi önünde bekleyen sığınmacılara, 
polisin “sıraya sokmak” amacıyla polisin biber gazı 
kullanarak müdahale ettiği öğrenildi. Yakın mesa-
feden yüzüne biber gazı sıkılan bazı sığınmacıların 
yaralandığı bildirildi.

Mersin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

14 Mart 2019 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 
ve aralarında Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Murat 
Sekmen ve Tuba Salman ile HDP Mersin Gençlik 
Meclisi üyelerinin de bulunduğu 14 kişinin gözal-
tında işkence ve diğer kötü muameleye maruz kal-
dığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: Se-
nem Güven, Hizbullah Ekinci, Beşir Kutlu, Baran 
Kalabay, Vedat Turgut, Diyar Turgut, Abdurrahim 
Demir, Agit Sezer, Fatma Öksüz, Hogır Hazar, Mu-
rat Sekmen, Tuba Salman, Rojda Salman ve Barış 
Aydın.

Adana’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişi

21 Mart 2019 tarihinde Adana’daki Newroz kutla-
maları sırasında Kürt yöresel kıyafeti (şal û şepik) 
giydiği gerekçesiyle HDP İl Gençlik Meclisi üyesi 
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lana kadar her şeyimi çıkardım. Onu da çıkarmamı 
istediler. Ben bunu reddettim. Bana birkaç kez daha 
çıkartmamı söyleyince yine reddettim. ‘Seni şikayet 
edeceğim bana ismini söyle’ dedim. O sırada bana 
saldırdılar. Biri boğazımı sıktı, diğeri karın boşlu-
ğuma yumruklar atmaya başladı (…) Gözaltında 
hepimize psikolojik ve fiziksel saldırılar oldu. Sa-
dece kaba dayak değil onun dışında şeylere maruz 
kaldık. Bize nezaretin içi sıcak olduğu halde, içme 
suyu olarak kaynar su veriyorlardı. Bu duruma iti-
raz ettiğimiz de küfür ve hakaret ediyorlardı. Seçim 
için oy kullanmaya götürülürken bize ters kelepçe 
taktılar.”

Abdurrahman Abo’nun konuyla ilgili suç duyuru-
sunda bulunduğu öğrenildi.

Adana’da Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan 
HDP Üyesi

1 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana’da HDP İl Gençlik Meclisi üyesi Mih-
riban Kılıç’ın polisin ajanlık dayatmasına maruz 
kaldığı öğrenildi.

Gözaltına alındığı 30 Ocak 2019 tarihinden beri 
kendini “istihbaratçı” olarak tanıtan kişiler tarafın-
dan arandığını belirten Mihriban Kılıç, bu kişile-
rin kendisine “Gel bize yardımcı ol. Bize yardımcı 
olmadığın takdirde sen ve ailen zarar göreceksin. 
Seni koruyacağız ve sana para vereceğiz. Sürekli bir 
gözaltı var. Arkadaşların isim veriyor; sen niye isim 
vermiyorsun? Bak sizi kullanıyorlar. Sana daha üst 
marka telefon alırız. Kıyafetler alırız. HDP’ye git. 
Orada telefonunu ya ses kaydında olsun ya da bizi 
direkt ara sesi duyalım. Bu gençlerin toplantılarına 
gir. Neler oluyor ve neler döndüğünü bize bildir. 
Sürekli fotoğraf çek. Bize yardımcı ol. Bize yar-
dımcı olmazsan hem sen hem de ailen zarar görür. 
Gençliğine yazık etme gel bize yardımcı ol. Hayatı-
nı yaşarsın” dediğini belirtti.

Van’da Gözaltında İşkence İddiası

5 Nisan 2019 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde oyla-
rın yeniden sayıldığı yerin yakınlarındaki bir park-
ta fotoğraf çektikleri sırada fiziksel şiddet kullanı-
larak gözaltına alınan DBP ilçe yöneticileri Recep 
Önal ile Mekan Beder ve Hakan Bozdağ’ın götü-
rüldükleri Kaymakamlık binasının altında bulunan 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait bir büroda işkence 
ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları öğrenil-
di. Maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muame-
leden kaynaklı Recep Önal, Mekan Beder ve Hakan 

İbrahim Öner konuyla ilgili şunları belirtti: “(…) 
Oradaki polisler gelip bize hakaret edip, küfür etti-
ler. Biz de buna karşı kendimizi ifade ettik. Bunun 
üzerine gözaltına alındık (…) Arabanın içine atıl-
dık. Arabanın içinde ters kelepçelendik. Yere yatı-
rıldık. Copla, yumruklarla, tekmelerle ve dirsekle-
riyle bütün şiddeti üzerimizde uyguladılar.”

Urfa’da Gözaltında İşkence İddiası

29 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Siverek ilçesinde 
gözaltına alınan HDP merkez yürütme kurulu üye-
si Çerko Mimkara ile Şehriban Mimkara, Tevbun 
Mimkara, Xebat Mimkara ve Ahmet Mimkara’nın 
gözaltında işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldıkları iddia edildi.

Haberlerde, bir lokantada yemek yerken gözaltına 
alınan 5 kişinin ilk olarak yaklaşık 45 dakika sokak 
ortasında polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkla-
rı belirtildi. 5 kişinin daha sonra ilk olarak götü-
rüldükleri Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ve 
bunu takiben götürüldükleri Urfa İl Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işkence ve 
diğer kötü muamele ile ajanlık dayatmasına maruz 
kaldıkları bildirildi.

Söz konusu haberlerden gözaltına alınanlardan bi-
rinin maruz kaldığı işkence sonucu baygınlık geçir-
mesine rağmen hastaneye götürülmediği öğrenildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

29 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
Abdurrahman Abo’nun İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’nde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı öğrenildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde İHD İstanbul Şubesi’nde 
bir basın toplantısı düzenleyen Abdurrahman Abo, 
maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muameleye 
ilişkin şunları söyledi: “30 Mart sabahı hastaneye 
götürülürken bizleri gruplar halinde, nezaretten çı-
karıyorlardı. Ben bir arkadaşımla o sırada göz göze 
geldim. Gülümsedik birbirimize. O sırada polis bize 
laf atıp ‘ne gülüyorsun’ dedi. Ardından ‘duvara dö-
nün, diz çökün’ diyerek hakaret etmeye başladılar. 
Duvara dönmeyeceğimi söylediğimde ise ‘sen has-
taneden dönünce tekrar buraya döneceksin. Seni 
bekliyor olacağım’ dedi. Hastaneye gidip geldikten 
sonra herkesi nezaretlere alıp, beni ve gülümsedi-
ğim arkadaşı başka bir odaya aldılar. Çıplak arama 
yapacaklarını söylediler. Ben üstümde şortum ka-
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rağan Sarayı’nda bulunan Cumhurbaşkanı’nın ko-
rumaları tarafından alıkonularak zorla bindirildiği 
araçta ters kelepçeli ve gözleri bağlı bir halde dö-
vüldü. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla mah-
kemeye sevk edilen Sertuğ Sürenoğlu, mahkeme 
tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak İstanbul Başsavcılığı 16 Nisan 
2019 tarihinde bir açıklama yaptı. Sertuğ Sürenoğ-
lu’nun Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu araca doğru 
koşarak hakaretlerde bulunduğunun iddia edildiği 
açıklamada, ayrıca işkence ve kötü muamele iddia-
larının resen soruşturulduğu belirtildi.

Sertuğ Sürenoğlu’nun maruz kaldığı işkence ve di-
ğer kötü muameleye ilişkin olarak suç duyurusun-
da bulunduğu öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, ev hapsi nedeniyle Sertuğ Sürenoğlu’nun dok-
tor kontrolüne gidemediği öğrenildi.

Ev hapsine ilişkin Sertuğ Sürenoğlu’nun avukatları-
nın yaptığı itirazın İstanbul 1. Sulh Hakimliği tara-
fından reddedildiği bildirildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, yürütülen soruşturma kapsamında savcılığın 
talimatı üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda Sü-
renoğlu’nun Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğine 
ilişkin herhangi bir tespit yer almadığı, incelenen 
görüntülere dayanarak Sürenoğlu’nun “bir düğün 
için bu olur mu” demesi üzerine bazı korumaların 
ve polislerin geri dönerek Sürenoğlu’nun koluna 
girerek kendisini götürdüğünün tespit edildiği öğ-
renildi.

Adana’da Polis Tarafından Tehdit Edilen Kişi

18 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Adana İl Gençlik Meclisi Üyesi Burhan 
Erol’un polis tarafından durdurularak tehdit edil-
diği öğrenildi. Haberde, Burhan Erol’un Şakirpaşa 
Mahallesi’nde zırhlı bir polis aracı tarafından dur-
durulduğu, araçtaki polislerin Genel Bilgi Taraması 
yaptıktan sonra, Erol’a hakaret ederek üstünü ara-
dığı, daha sonra Erol’u boş bir inşaatın ikinci katı-
na götürerek “Akıllı ol. Devlet ile baş edemezsiniz. 
Seni de arkandaki gücünü de senin haberini yapan 
gazetecinin…” şeklinde hakaret ettiği ve Erol’a fi-
ziksel şiddet uyguladığı belirtilmektedir.

İstanbul’da Tehdit Edilen HDP Üyesi

27 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakül-

Bozdağ’ın yüzünde ve vücudunda morluklar oluş-
tuğu bildirildi. 3 kişinin daha sonra götürüldükleri 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde fenalaştıkları ve 2 kez 
hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. 3 kişi 7 Nisan 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın 
soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı getirildiği öğre-
nildi.

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

12 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde bir eve baskın yapan özel harekat polisle-
rinin C. A. Y. (17, e) isimli bir çocuğu işkence ve di-
ğer kötü muamele yaparak gözaltına aldığı öğrenil-
di. C. A. Y.’nin evde aile bireylerinin gözü önünde 
işkenceye maruz kaldığı ve buna şahit olan anne-
annesinin üzerine kolonya dökerek kendini yakma 
girişiminde bulunduğu bildirildi.

C. A. Y. basında yer açıklamasında şunları belirtti: 
“Polis eve girdikten sonra beni yere yatırdı ve bütün 
aileyi bir odaya kapattı. Beni banyoya koyup şiddet 
uygulamaya başladılar. Tekme tokatla şiddet baş-
ladı. İşkence sonucu burnum ve başım kanamaya 
başladı. ‘Seni öldürürüz’ tehditlerinde bulundular. 
Daha öncede defalarca ev baskınlarına maruz kal-
dık ama bu kez şiddet çok fazlaydı.”

C. A. Y.’nin anneannesi ise şunları belirtti: “5 po-
lis birlikte A.’nın üstüne çullandılar. İşkence etme-
ye başladılar ve hawar [çığlık] o an başladı. Kapıyı 
açmadılar. Oğlumu öldürüyorlar nasıl durabilirim. 
Kolonya ve çakmağı aldım. ‘Beni öldürün, sonra 
oğlumu öldürün’ dedim. Kendimi yakmaya baş-
ladım, polisler üstüme geldi. Kolonya ve çakmağı 
aldılar. Sonra banyonun kapısına götürdüler. Oğ-
lumu kurbağa gibi aralarına almış vuruyorlardı. 
Sonra yerlerde sürükleyip odaya attılar. Bu şekilde 
ifadesini aldılar.”

C. A. Y. 13 Nisan 2019 tarihinde ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldı.

C. A. Y.’nin daha önce de gözaltına alındığı ve iş-
kence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi.

İstanbul’da Cumhurbaşkanı Korumalarının 
İşkence ve Diğer Kötü Muamelesine Maruz 
Kalan Avukat

14 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’daki Çırağan Sa-
rayı önündeki yolun neden kapalı olduğunu soran 
avukat Sertuğ Sürenoğlu bir düğün nedeniyle Çı-
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Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mardin Emniyet 
Müdürlüğü şunları belirtti: “Sosyal medya hesap-
ları ve bazı yayın organlarında Mardin Büyükşehir 
Belediyesi Kent A.Ş.’de görevli bir polis memuru ile 
ilgili çıkan haberlerle alakalı adlı tahkikatın devam 
ettiğinin bilindiği olayın 31 Mart 2019 tarihinden 
sonra olduğunun öğrenildiği ve öğrenildiği andan 
itibaren görevlinin görevlendirme onayının iptal 
edilerek, idarî tahkikatın başlatıldığı ve tahkikatın 
sürdürüldüğü kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

10 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 
yolda yürürken, hakkında ihbar olduğu gerekçesiy-
le gözaltına alınan A. A.’nın (17, e) konulduğu po-
lis zırhlı aracı içinde fiziksel şiddete maruz kaldığı, 
ölümle tehdit edildiği, ajan olması için baskı gör-
düğü öğrenildi.

Çocuk olmasına rağmen, Çocuk Şubesi’ne değil 
Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen A. A.’nın 
burada da işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı, polis tarafından hazırlanan ifadeyi işkence 
tehdidi altında imzaladığı bildirildi.

A. A.’ya serbest bırakıldıktan sonra da ajan olması 
için polis tarafından baskı yapıldığı bildirildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

Açlık grevleri ile ilgili İstanbul’da yapılan bir eyle-
mi takip ederken 10 Mayıs 2019 tarihinde gözaltına 
alınan gazeteci Zeynep Kuray, gözaltına alınanların 
maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muameleleri 
16 Mayıs 2019 tarihinde basına açıkladı. Zeynep 
Kuray şunları belirtti: “Birçok kadına çıplak arama 
dayatmasında bulunmuşlar. Orada bir kadın arka-
daş regl olmuştu. Ancak tuvalette peçete ve tuvalet 
kağıdı dahi yoktu. Ben de peçete istedim. Ancak 
vermediler. Bu yüzden tartıştık. 3 kişi kalıyorduk 
nezarethanede. Kapıyı açtılar üzerime çullandılar. 
Yanındaki kadın arkadaşlar polisleri engellemeye 
çalıştı ancak onlar da darp edildi. Beni darp ederek 
zorla nezarethaneden çıkardılar. İki polis kollarım-
dan tutarken üçüncü polis elimi kırmaya çalıştı (…) 
Arkadan gelen bir başka polis omuriliğime arkadan 
yumruk attı. Sonra beni tek kişilik nezarethaneye 
götürdüler. (…) Anneler bu baskı ortamında 4 gün 
boyunca tutuldular, yaşlı ilaç kullanan kadınlardı. 
O kasvetli havasız yerde birçok anne rahatsızlandı. 

tesi öğrencisi ve HDP Gençlik Meclisi üyesi Rojin 
Müştak isimli bir kadının, 18 Nisan 2019 tarihinde 
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan okulun çıkı-
şında resmi kıyafetli polisler tarafından durduru-
lup, ‘ifaden var’ denilerek gözaltına alındığı, daha 
sonra teslim edildiği sivil polisler tarafından tehdit 
edildiği öğrenildi. Basında yer alan ifadelerinde 
Rojin Müştak şunları belirtti: “Beni ilk alan polis-
lere aileme haber vermek istediğimi belirttim ama 
telefon kullanmama izin vermediler. Zorla araca 
bindirdiler. 5 dakika sonra beni o araçtan indirip 
başka bir araca aldılar. Beni okulun önünde alan-
lar kimliklerini gösterdiler. Ancak diğer araçtakiler 
göstermedi. Onlar TEM’den olduklarını, benimle 
başka bir konuda sohbet etmek istediklerini söyle-
diler. HDP Gençlik Meclisleri’nin illegal faaliyetler 
yürüttüğünü, burada ilişkide olduğum arkadaş-
larımın tehlikeli insanlar olduğunu ileri sürdüler. 
Yine HDP Gençlik Meclisleri’nde faaliyet yürüten 
iki arkadaşın fotoğrafını göstererek bu arkadaşlarla 
bir daha görüşmemem gerektiğini söyleyerek teh-
dit ettiler (…) Araç içerisinde bana fotoğraflarını 
gösterdikleri arkadaşlarımla görüşmem halinde 
başıma kötü şeylerin geleceği, çalışmalara devam 
edersem zarar göreceğimi, okul hayatımın bitece-
ğini, hatta cezaevine gireceğimi söylediler. Ayrıca 
benimle tekrar görüşmek istediklerini söylediler. 
Ben onlara ifadem varsa karakola gitmemiz gerek-
tiğini, usulün böyle olmadığını ifade ettim. Ancak 
onlar başka usuller de bildiklerini, isteseler başka 
bir şekilde de beni alabileceklerini belirterek kor-
kutmaya çalıştılar. 1,5 saat arabayla dolandırdıktan 
sonra beni aldıkları yerden kilometrelerce uzakta 
olan Zeytinburnu’na bırakıp gittiler”.

Mardin’de Cinsel Taciz İddiası

8 Mayıs 2019 tarihinde basında çıkan haberlerden 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum döne-
minde Kent A.Ş.’de İçişleri Bakanlığı tarafından 
müdür olarak görevlendirilen polis memuru E. U. 
ve bir dönem uzman çavuşluk yaptıktan sonra İt-
faiye Müdürü olarak işe alınan E. I.’nın belediyede 
çalışan kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu 
iddia edildi.

D. S. isimli bir kadının maruz kaldığı cinsel taciz ile 
ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine 
E. U.’nun savcılığa ifade verdikten sonra adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Haberde, 
suç duyurusunda bulunan D. S.’nin ise işe gitmediği 
gerekçesiyle işten çıkarıldığı ifade edildi.
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Urfa’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesi-
ne bağlı Dergili mahallesinde çıkan ve 1 polis ile 
2 militanın öldüğü çatışma sonrasında çatışmanın 
yaşandığı evin güvenlik güçleri tarafından yakıldığı 
ve evde yaşayan Alakuş ailesinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

Haberlerde Fahri Alakuş ve eşi Hanım Alakuş’un 
gözaltına alındıktan sonra aynı mahallede bulu-
nan bir eve götürüldüğü ve evde işkenceye maruz 
kaldıkları iddia edildi. İşkence soncu Fahri Alakuş 
ve Hanım Alakuş’un ağır yaralandığı ve uzun süre 
baygın vaziyette bekletildikten sonra hastaneye 
kaldırıldığı öğrenildi.

Ayrıca aynı evde yaşayan Zeki Alakuş, eşi Hazal 
Alakuş ile oğulları M. A.’nın da fiziksel şiddet kul-
lanılarak gözaltına alındığı bildirildi.

Urfa’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine 
bağlı Dergili mahallesinde yaşanan ve 1 polis me-
muru ile 2 militanın öldüğü çatışma sonrasında ya-
pılan ev baskınlarında gözaltına alınan 54 kişinin 
götürüldükleri Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’nde işkence ve diğer kötü mua-
meleye maruz kaldığı öğrenildi.

Haberlerde gözaltına alınanların vücutlarında kı-
rıklar olmasına rağmen hastaneye götürülmediği; 
gözaltına alınanların avukat ile görüşme hakkının 
5 dakika ile sınırlandırıldığı ve görüşmeler sıra-
sında polisin bulunduğu belirtildi. Avukat görüşü 
sırasında polis bulunması ile ilgili olarak polisin 
avukatlara “Uygulamanın yasaya aykırı olduğunu 
biliyoruz ancak bir arkadaşımız şehit oldu o yüz-
den böyle yapıyoruz. Savcılığın talimatı. İsterseniz 
gidin kendisi ile görüşün” dediği bildirildi.

Gözaltına alınanların elleri arkadan kelepçeli halde 
Urfa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yüzüstü bek-
letilirken çekilmiş fotoğrafları basında yer aldı.

54 kişinin götürüldükleri Urfa Emniyet Müdürlü-
ğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işkence ve diğer 
kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin 
olarak, Şanlıurfa Baro Başkanı Abdullah Öncel, 21 
Mayıs 2019 tarihinde bir açıklama yaptı. Basında 
yer alan açıklamada “Baro Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından gözaltına alınan bazı şahıslarla görüşme 

Bir annenin tansiyonu fırladı. Uzun süre ona ilaç 
vermediler. Hastaneye kaldırıldı. Dağıtılan yemek-
ler ilaç kokuyordu (…) hastaneye götürüldük. Ben 
hastanede darp edildiğimi söyledim. Ama yüzüme 
dahi bakmayan doktor sadece not almakla yetindi.”

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıkla-
mada, 16 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğ-
lu ilçesindeki Okmeydanı’nda bulunan İdil Kül-
tür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına 
alınan kişilerin götürüldükleri İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nde işkence ve diğer kötü muameleye 
maruz kaldıkları belirtildi. Buna göre; Grup Yorum 
üyesi Betül Varan’ın burnunun kırıldığı ve gözal-
tına alınan kişilerin bileklerinde ters kelepçeden 
ötürü morluklar oluştuğu öğrenildi. Gözaltına alı-
nan kadınlar ile Fırat Kaya’nın aynı zamanda cinsel 
tacize de maruz kaldığı bildirildi.

İşkenceye maruz kalanların avukatları ile yaptıkları 
görüşmede maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü 
muameleyi anlattıkları öğrenildi. Fırat Kaya işken-
ceye ilişkin olarak şunları belirtmektedir: “2.30 ci-
varı işkenceye başladılar. Suyla ıslattılar. 20 dakika 
boyunca aralıksız dövdüler. Memleketimi soru-
yorlar, cevap vermeyince dövüyorlar. Taciz ettiler. 
(Makatımı parmakladılar). Hayalarımı burdular.”

Beyhan Gün ise şunları belirtmektedir: “23 gibi 
başladılar, ayağımı büktüler. Ayağımın üzerine ba-
samıyorum. 5-6 kişi bayıltana kadar dövdüler. Gör-
sem tanırım. Kameraların olduğu yerde yaptılar. 
Biri şişman üstüme geldi. Saçımdan tuttu, kafamı 
yere vurdu. Keyfi aramaya son dedim diye küfür et-
tiler. Ayağım ve omzum çok kötü. Üstüme oturdu-
lar. Ayağımı çevirdiler. Zorla su içirmeye çalıştılar. 
2 kişilerdi. Biri hilal bıyıklı, biraz uzun saçlı bayağı 
kilolu (…) diğeri kel, kirli sakallı yine hilal bıyıklı.”

Urfa’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

16 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ve Viran-
şehir ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan ve aralarında Suruç İlçe Belediye Meclisi 
üyesi Abdurrezak Karak’ın da olduğu 10 kişinin 
Urfa Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz kaldığı 18 Mayıs 2019 tarihinde 
basında yer alan haberlerden öğrenildi.



Kişi Güvenliği Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

48 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

23 Mayıs 2019 tarihinde mahkemeye sevk edilen 
10 kişiden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılır-
ken, 1 kişi (HDP Halfeti Belediye Eş Başkan Adayı 
olan Abdullah Çiftçi) ise sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek tutuklandı. Adli kontrol şartı 
ile serbest bırakılanların isimleri: Ahmet Yıldırım, 
Emine Yıldırım, Güle Çiftçi, Hanifi Alakuş, Kami-
le Kaçar, Kemal Şahin, Rabi Kaplan, Ruken Deniz, 
Suphi Gül.

Gözaltına alınıp 24 Mayıs 2019 tarihinde adli 
kontrol şartıyla serbest bırakılan Mehmet Hay-
ri Çiftçi’nin mahkemede verdiği ifadesinde “Bana 
jandarma karakolunda işkence yapıldı. Üzerime 
basıldı, darp izi var. Cop vuruldu, parmaklarıma ve 
ayaklarıma vuruldu. Su döküp falakaya yatırdılar. 
Bu olaylar jandarma karakolunda oldu. Emniyette 
ise gözlerimi kapatıp, 2 kat yukarı çıkartıp cinsel 
organıma elektrik şoku verdiler. Ellerimi ayakları-
mı bağlayıp üzerime abandılar. İlgililer hakkında 
şikâyette bulunacağım. Adli kontrol talebinin red-
dini talep ediyorum” dediği öğrenildi.

Mustafa Çiftçi ise mahkemedeki ifadesinde şunları 
belirtti: “Bana gözaltına işkence yapıldı. Gözlerimi 
bağladılar, elektrikle mi elle mi vuruldu bilmiyo-
rum, ancak bel altım ağrıyordu. Jandarma karako-
lunda bana tekme tokat vurdular, kulağım ağrıyor. 
Bu duruma ilişkin şikayette bulunacağım.”

24 Mayıs 2019 tarihinde mahkemeye sevk edilen 
10 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması-
na karar veren mahkeme, Mehmet Hayri Çiftçi ve 
Mustafa Çiftçi ile ilgili adli tıp raporu alınması tale-
binin ise, talebin delil toplama kapsamında olduğu 
ve soruşturma aşamasında delil toplama yetkisinin 
cumhuriyet savcısında olduğu gerekçesiyle reddine 
karar verdi.

Yaşanan çatışma ile ilgili olarak yürütülen soruş-
turma kapsamında 24 Mayıs 2019 tarihinde Ur-
fa’nın Bozova ilçesine bağlı Koçhisar mahallesinde 
yapılan ev baskınlarında 4 kişinin (Mahmut Pehli-
van, Vakas Kılıç, Abdullah Polat ve Besravi Atma-
ca) gözaltına alınarak Urfa Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldüğü öğrenildi.

Yaylak Jandarma Karakolu’nda elleri arkadan ke-
lepçelenerek yüz üstü yere yatırılmış vaziyette fo-
toğrafları basına yansıyan 19 kişi arasında bulunan 
Emine Yıldırım, 24 Mayıs 2019 tarihinde basında 
yer alan açıklamasında Jandarma Karakolu’nda ve 
Urfa Emniyet Müdürlüğü’nde maruz kaldığı işken-

yapıldığında; gözaltındaki kişilerin vücutlarındaki 
darp izlerinden işkenceye uğradıklarına yönelik iz-
lenimler edinilmiştir. Yine sosyal medyaya da yan-
sıdığı gibi, Bozova Yaylak Jandarma Karakolu’nun 
bahçesinde çekilen görüntülerde, gözaltındakilerin 
ters kelepçe ile yere yatırıldıklarını ve bazılarının 
sırtlarında ayakkabı izlerinin olduğunun görülme-
si, işkence ve kötü muamelenin iddia boyutunun 
çok üzerinde olduğunu göstermektedir” denildi.1

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, ise işkence ve 
diğer kötü muallele iddiaları ile ilgili olarak “adli 
süreç usul ve yasalara uygun şekilde yürütülmek-
tedir. Bazı internet haber sitelerinde ve sosyal med-
ya hesaplarında şüphelilerin işkence gördüklerine 
ilişkin iddiaların yer aldığı haber ve paylaşımlar ti-
tizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir. İhtiyaç 
duyulması halinde inceleme ve soruşturma süreç-
lerinden ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.” açıkla-
masını yaptı.

Basında yer alan haberlerden, gözaltına alınan 11 
kişinin işkence ve diğer kötü muamele ile polis 
tarafından hazırlanan ifadeleri imzaladığı iddia 
edildi. Haberde ayrıca Urfa Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından her bir avukatın sadece bir kişi ile 
görüşebilmesi yönünde bir kısıtlama kararı alındığı 
ve gözaltına alınanların gözaltı sürelerinin 4 güne 
uzatıldığı belirtildi.

İşkence ve diğer kötü muamele iddialarıyla ilgili 
olarak HDP tarafından oluşturulan heyetin Urfa 
Valiliği ve Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapmak 
istediği görüşmelere olumlu yanıt verilmediği bil-
dirildi.

Gözaltına alınıp 23 Mayıs 2019 tarihinde adli kont-
rol şartıyla serbest bırakılan Ruken Deniz’in mah-
kemede verdiği ifadesinde “Emniyette bana işkence 
ettiler, elektrik verdiler, başımı yere vurdular. Elimi 
ve ayağımı hissetmiyorum, kaburgalarım ağrıyor, 
birkaç gündür işkence görüyorum” dediği öğrenil-
di. Basında yer alan haberlerde Ruken Deniz’in ay-
rıca cinsel tacize de uğradığı iddia edildi.

Avukatların, işkence iddialarının belgelenmesi 
için gözaltına alınanların Adli Tıp Kurumu’na sevk 
edilmesi yönündeki talebinin savcılık tarafından 
reddedildiği öğrenildi.

1  http://www.sanliurfabarosu.org.tr/Detay.
aspx?ID=118920
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Yine tutuklanan kişilerden Fahrettin Alakuş’un ise 
ifadesinde, Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye ma-
ruz kaldığını, 18 yaşından küçük olan 3 çocuğunun 
da gözaltına alındığını ve çocuklarının yaşamıyla 
tehdit edildiğini belirttiği öğrenildi.

Tutuklanan Fatma Alakuş’un mahkemedeki ifa-
desinde, kendisine yapılan işkence ve diğer kötü 
muameleyi utandığı için anlatamadığını belirttiği 
öğrenildi.

Tutuklanan Gazelay Alakuş’un mahkemedeki ifa-
desinde “Emniyette bana işkence ettiler. Cop ve 
tekmelerle bana saldırdılar. Vücuduma elektrik 
verdiler. Daha çok şey yaptılar, ancak ortamdan 
kaynaklı anlatamıyorum” dediği öğrenildi.

Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili mahallesin-
de gözaltına alınıp 29 Mayıs 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklanan G. A., F. 
A. ve C. Y. 12 gün boyunca tutulduğu Urfa Emni-
yet Müdürlüğü’nde maruz kaldığı işkenceyi cezae-
vinde görüştükleri Urfa Barosu’na bağlı avukatlara 
anlattılar. Tutuklanan 3 kişinin maruz kaldıkları 
işkenceye dair ifadeleri şöyledir:

G. A.: “Beni nezarethaneye getirdiklerinde ablam 
F.’yi gördüm. Üstü-başı toz içindeydi. Yine orada 
gördüğüm yeğenim B. A.’nın yüzü tamamen kanlar 
içindeydi. Ablamla aynı nezarethanedeyken bana 
kendisine işkence yapıldığını, kendisine elektrik 
verildiğini, aynı zamanda küfürler edildiğini söy-
ledi (…) Beni üst katlarda karanlık arşiv gibi bir 
yerden geçirdiler. Koridor gibi olan yer karanlıktı. 
Bana eşlik eden polis siyah saçlı, renkli gözlü bir 
kadındı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Gülay idi. 
Çünkü kendisine öyle sesleniyorlardı. Koridorda 
ilerlemeye başladık. Daha sonra bir kadın polise 
sen dur dedi ve durdu. Ben ilerledim. Çok karan-
lıktı. Korkuyordum. Daha sonra odada biri arkanı 
dönme dedi. O esnada saçımdan tuttu, sağa dön-
dük. Karanlıkta çok iyi görmedim ama sanırım ilk 
odaya aldılar. Odanın içinde bir masa ve sandalye 
vardı. Yan tarafta küçük bir koltuk ve koltuğun üze-
rinde rengi yeşile çalan bir adet kırlent vardı. İçe-
ride iki erkek polis ve bir kadın polis vardı. Erkek 
polislerden biri beni götüren kişiydi. İçerideki er-
kek polis kilolu, orta boylu, sakalsız, saçları normal 
idi. İki erkek polisi görsem tanırım. Oturan erkek 
polis bana küfür etti ve tecavüz etmekle tehdit etti. 
Daha sonra silahını çıkarıp ‘bana doğruyu söyle’ 
dedi. Ben de ‘bir şey bilmediğimi’ söyledim. Arka-

ce uygulamaları ile ilgili olarak şunları belirtti: “Sa-
hur yaparken bir anda evin avlusuna polis girdi (…) 
Sorgusuz sualsiz bizi aldılar. Hepimizi yüz üstü ya-
tırdılar (…) Sonra hepimizi Yaylak Jandarma Kara-
kolu’na getirdiler. Bizi karakolda ters kelepçeleyip 
yüz üstü yatırdılar. Etrafımıza bakmamıza izin ve-
rilmiyordu. Karakol avlusunda yerde yatar haldey-
ken silah dipçikleri, tekmelerle bize vuruyorlardı 
(…) Daha sonra Urfa TEM Şube’ye götürdüler (…) 
Hepimizi otobüse koyup ellerimiz arkadan kelep-
çeli, başımız koltuğa doğru eğik şekilde 500 yataklı 
hastaneye (Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi) götürdüler. Bir tane doktoru araca getir-
diler. Bizi götüren polisler ‘başınızı kaldırın’ deyin-
ce, doktor ‘bir şey var mı’ diye sordu. Sonra ‘bir şey 
yok’’ deyip bitirdi.”

Gözaltına alınıp 24 Mayıs 2019 tarihinde serbest 
bırakılan Ahmet Yıldırım, gözaltında maruz kal-
dığı işkence uygulamaları hakkında basına yaptığı 
açıklamada şunları ifade etti: “TEM’de bize elektrik 
verdiler. Beni gelip nezarethaneden alırken, kafama 
siyah bir torba geçirdiler. Sonra beni dövmeye baş-
ladılar. Hiçbir şey göremiyordum. Kaç kişi vuru-
yordu belli değildi. Elbiselerimi çıkarıp çıplak hale 
getirdiler. Bana vurup yere yatırdılar. Elimi, ayağı-
mı bağladılar. Beni sırt üstü yatırıp cinsel organıma 
elektrik verdiler.”

Gözaltına alınıp 24 Mayıs 2019 tarihinde serbest 
bırakılan Müslüm Yıldırım ise şunları belirtti: “He-
pimizi dışarıya çıkardılar. Bizi yüz üstü yere yatır-
dılar. Sonra bize işkence yaptılar. Küfür ve hakaret 
ediyorlardı. Silah dipçikleri ile bizi darp ettiler. Bizi 
dövdüler. Sonra bizi TEM Şube’ye getirdiler. Biz 6-7 
gün TEM’de kaldık. Burada da kötü muamele ve iş-
kence devam etti.”

29 Mayıs 2019 tarihinde mahkemeye sevk edilen 
28 kişiden 13’ü (Celal Ercan, Celal Yıldırım, Cindi 
Zincirkıran, Mehmet Alakuş, Zeki Alakuş, Besravi 
Atmaca, Fahrettin Alakuş, Fatma Alakuş, Mustafa 
Kahraman, Ömer Gül, Vakas Kılıç, Gazelay Alakuş 
ve Mehmet Salih Yıldız) ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıy-
la tutuklandı. 15 kişi ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan kişilerden Celal Ercan’ın, mahkemede 
verdiği ifadesinde Emniyet Müdürlüğü’nde maruz 
kaldığı işkencelerden kaynaklı kulaklarının duy-
makta zorlandığını, Emniyet Müdürlüğü’nde ken-
disine ne sorulduğunu bilmediğini, sorulan sorula-
rı hatırlamadığını belirttiği öğrenildi.



Kişi Güvenliği Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

50 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

yemek yiyemiyordum. Her götürüldüğümde mut-
laka elektrik veriliyordu.”

Urfa Barosu, işkence ve diğer kötü muamele iddia-
larına ilişkin hazırladığı raporda, Şanlıurfa Barosu 
İnsan Hakları Merkezimize yapılan toplam 51 mağ-
dur/mağdur yakını başvurusu üzerine oluşturulan 
heyetin yaptığı birebir görüşmelerin, adli raporla-
rın, ayrıntılı anlatımların, gözlem ve incelemelerin 
gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muame-
leye maruz kaldıklarını doğruladığını belirtti. Ra-
porda ayrıca avukatların gözaltındaki müvekkilleri 
ile yasaya uygun şekilde görüştürülmedikleri, gö-
rüşmelerin ancak bir polis nezaretinde ve Türkçe 
dilinde yapıldığı, aksi bir durumda avukat görüşle-
rinin yaptırılmadığı ifade edilmektedir.2

Mersin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

Ezilenlerin Hukuk Bürosu, 26 Mayıs 2019 tarihin-
de yaptığı açıklamada, 23 Mayıs 2019 tarihinde 
Mersin’de gözaltına alınan Ümit Emrah isimli ki-
şinin gözaltında işkence ve diğer kötü muameleye 
maruz kaldığını belirtti.

Açıklamada şunlar ifade edilmektedir: “Gözaltına 
alındıktan sonra zeytin bahçelerinin olduğu bir 
alanda yarım saat boyunca onlarca kişi tarafından 
darp edilmiş, gözaltı süresi boyunca da psikolojik 
işkenceye uğramış, kendisinden zorla ifade alınma-
ya çalışılmıştır. Müvekkil ile müdafi kısıtlılığı ne-
deniyle bir süre görüşmemiz mümkün olmamıştır. 
Görüşme sırasında dahi vücudundaki darp izleri 
tarafımızca tespit edilmiştir.”

Ankara’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Cezaevi 
Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi, gözaltına alın-
dıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali 
Suçlar Soruşturma Bürosu’nda işkence ve diğer 
kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen 6 kişiye 
ilişkin 28 Mayıs 2019 tarihinde bir rapor hazırladı.3 
Söz konusu 6 kişi 20 Mayıs 2019 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığı personeline yönelik bir “FETÖ/PDY So-
ruşturması” kapsamında gözaltına alınmıştı.

2 Raporun tamamı için bakınız: http://web2.e-baro.
web.tr/uploads/63/Dokumanlar/Haber/RAPOR%20
HALFET%C4%B0.pdf 

3  http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.
aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099

dan saçlarımı tutup odanın bir ucundan diğer ucu-
na getirip götürdü. Suratımı duvara vurup ‘param-
parça ederim’ dedi. ‘Yasalara dua et yoksa seni bu 
arada bıçakla paramparça ederim’ dedi. Daha sonra 
esmer, renkli gözlü erkek polis, kadın polise ‘bunu 
alıp götür yoksa öldüreceğim’ dedi.”

F. A.: “Hepimizi yere yatırdılar, saat 2’den 7’ye ka-
dar yerde kaldık. Sonra eşime oğluma vurmaya 
başladılar. Ben yapmayın diye çığlık atınca bana da 
vurmaya başladılar. Sürekli başımı tekmeliyorlardı, 
bir tekme kulağıma geldi kulağımdan kan aktığını 
hissettim (…) Oğlumu dövdükten sonra pansuman 
yapılıyordu daha sonra bizi Urfa TEM Şube’ye ge-
tirdiler. Bizi alt kata indirdiler. Alt katta her birimizi 
bir köşeye koyup, yüzümüzü duvara yasladılar. Yü-
zünüzü dönmeyin dediler. Bu şekilde 1 saat ayak-
ta yüzüm duvara dönük şekilde kaldım. Bir kadın 
polis gelip beni üst kata çıkardı. Bir odanın önünde 
durdum, arkadan görmediğin bir kişi başıma çuval 
tarzı bir şey geçirdi ve gözlerimi tamamen kapatıp 
ellerimi arkadan kelepçeledi (…) İçeri girer girmez 
beni yere yatırdılar tekmelemeye başladılar daha 
sonra beni soymaya başladılar. Biri cinsel organı-
ma bir kabloyla elektrik vermeye başladı. Elektriğin 
şiddetiyle bayılacak gibi oldum. Sonra meme uçla-
rıma da elektrik verdiler. Aynı zamanda kollarım ve 
bacaklarıma da elektrik verdiler. Elektriği verenler 
bana toplu tecavüz etmekle tehdit ediyorlardı. Ben 
de onlara ‘sizin anneniz, kardeşiniz yok mu’ dedim. 
Bunun üzerine vurmaya başladılar. Sürekli ‘kime 
yardım ettin’ diye soru soruyorlardı. Ben de kim-
seye yardım etmediğimi ve ne olduğunu dahi bil-
mediğimi söyledim. Fakat işkenceye devam ettiler 
(…) Nezarette G. A., R. K., K. K. ve tanımadığım 
bir kadın vardı. Gözaltında kaldığım süre boyunca 
2-3 günde bir aynı yere çıkarılıp aynı işkencelere 
maruz kaldım. Bana yaptıkları şeyleri F. A. ve G. 
A.’ya da yaptıklarını onlardan öğrendim.”

C. Y.: “Bizi TEM Şube’ye götürdüler. Oraya götürür 
götürmez bana işkence yaptılar. Kafama siyah bir 
poşet geçirdikleri için kimseyi göremedim. Beni 
götürdüklerinde ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak 
sırtüstü yatırdılar. Biri göğsümün üstüne oturu-
yordu. Hayalarıma ve dizlerime elektrik verdiler. 
Halen izleri duruyor. Her götürdüklerinde vücu-
duma elektrik veriyorlardı. Boynuma ayaklarıy-
la basıyorlardı. 12 gün gözaltında kaldım. Sürekli 
beni ailemle tehdit ediyorlardı ve küfür ediyorlardı. 
Çoğu zaman yapılan işkencenin bir saat sürdüğü 
oluyordu. Çeneme vurmalarından dolayı sonraları 

http://web2.e-baro.web.tr/uploads/63/Dokumanlar/Haber/RAPOR HALFET%C4%B0.pdf
http://web2.e-baro.web.tr/uploads/63/Dokumanlar/Haber/RAPOR HALFET%C4%B0.pdf
http://web2.e-baro.web.tr/uploads/63/Dokumanlar/Haber/RAPOR HALFET%C4%B0.pdf
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?BASIN_ACIKLAMASI&=3099
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uzatım kararının ardından götürüldükleri mua-
yenede aynı doktorun “darp cebir izi yoktur” diye 
rapor yazdığını, diğer raporun akıbeti konusunda 
bilgisi olmadığını ifade etmiştir.

Raporun sonuç kısmında ise “Dinlenen kişile-
rin anlatımları birbirleri ile çelişmemekte, aksine 
uyum göstermektedir. Anlatımlar bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, kişilerin darp, cebir izi bıra-
kılmayacak şekilde işkence ve kötü muameleye ma-
ruz kaldıklarını doğrulamaktadır. Yukarıdaki tes-
pitler de dikkate alınarak ilgililer hakkında derhal 
soruşturma başlatılmalı ve işkence suçuna göz yu-
man ve işkence suçunu işleyen kişiler başta olmak 
üzere kişilerin maddi ve manevi varlığına saldırıda 
bulunan kişilerin tespit edilerek cezalandırılması 
gerekmektedir” denilmektedir.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Gazete Dağıtıcısı

Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı olan, epilepsi hastası 
Hasan Ceyhan’ın 28 Mayıs 2019 tarihinde İstan-
bul’da metroda baygınlık geçirdiği öğrenildi. Gay-
rettepe metro durağına Hasan Ceyhan’ı hastaneye 
kaldırmak üzere bir ambülans geldiği fakat bu sı-
rada çantasından Yeni Yaşam gazetesi çıkması üze-
rine polisin onu metro istasyonunda bulunan gü-
venlik kulübesine götürdüğü ve orada ona yaklaşık 
bir saat boyunca fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı 
bildirildi.

Askerde Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Kişi

28 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
zorunlu askerlik yapan Adem Asil’in, aşçı olarak 
çalıştığı er yemekhanesinde yemeğin zamanında 
pişmediği gerekçesiyle astsubay H. Ş.’nin fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldığı 
fiziksel şiddet sonucu Adem Asil’in gözünde mor-
luk ve burnunda şişlik oluştuğu bildirildi. Olayla 
ilgili H. Ş. hakkında suç duyurusunda bulunulduğu 
öğrenildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Mayıs 2019 ta-
rihinde kendilerini Genel Bilgi Taraması’ndan ge-
çirmek isteyen polislere tepki gösterdikleri gerek-
çesiyle gözaltına alınan 6 kişinin, götürüldükleri 
Esenyurt Polis Merkezi’nde işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz öğrenildi. Söz konusu 6 kişinin 

İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan ki-
şiler ile yapılan görüşmeler sonrasında hazırlanan 
raporda şunlar belirtilmektedir:

Görüşülen 6 kişinin tamamı “mülakat” adı altında 
görüşmelere götürüldüklerini, burada itirafçı ol-
maya zorlandıklarını, tehdit ve hakaretlere maruz 
kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Görüşülen 6 kişiden 5’i mülakatlar haricinde iş-
kenceye ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade 
etmiştir. Görüşme yapılan 1 kişi bizzat bir işkence 
ve kötü muameleye maruz kalmadığını, ancak aynı 
koğuşta kaldığı kişilerden ve Sulh Ceza Hakimli-
ği’ne gözaltı süresinin uzatılması işlemleri sırasın-
da toplu olarak görüldüklerinde orada bulunan di-
ğer kişilerden işkence ve kötü muamele iddialarını 
duyduğunu ifade etmiştir.

5 kişinin ortak anlatımlarına göre; bu kişiler (…) 
Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nun giriş katında 
bulunan bölüme getirildiklerini (…) karanlık bir 
odaya sokulduklarını, karanlık odaya onları bıra-
kan kişilerin çıktıklarını, karanlık odada yüzlerini 
karanlık sebebiyle göremedikleri kişilerin, kendile-
rini önce duvara yasladıklarını, gözlerini bağladık-
larını (…) sonrasında diz çöktürdüklerini, bir süre 
süründürdüklerini, cop ile kafalarına vurulduğunu, 
konuşmazlarsa makatlarına cop sokulmakla tehdit 
edildiklerini ifade etmişlerdir.

İşkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifa-
de eden 5 kişi günlük doktor muayenesi sırasında 
yanlarında bir kolluk görevlisinin bulunduğunu, 
can güvenliklerinden duydukları korku ve kaygı 
sebebiyle yaşadıklarını doktora anlatamadıklarını 
ifade etmiştir.

İşkence ve kötü muameleye maruz kaldığını ifade 
eden 1 kişi süründürme esnasında dizlerinde mor-
luklar oluştuğunu (morluklar giden komisyon ta-
rafından bizzat görülmüş ve fotoğraflanmıştır), iş-
kencenin son bulmasını müteakip gündüz gerçek-
leşen ilk doktor muayenesinde bunu doktora ifade 
ettiğini, doktorun kendisine sözlü olarak morluk 
diye rapora yazdığını beyan etmesinin ardından, 
doktor muayenesi sırasında bulunan kadın polis 
memurunun panikleyerek cep telefonunu eline al-
dığını ve birilerine bir şeyler yazdığını, sonrasında 
kendisinin odadan çıkarıldığını ve raporun tanzim 
edilmiş halinin kendisine gösterilmediğini, deva-
mında gözaltı süresinin uzatılması işlemleri için 
Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiklerini, gözaltı 
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ran Ş.O. ile karşılaştım. Beni görünce birden ayağa 
kalktı. Ben de bana vuracağını düşünüp refleks ola-
rak onu ittirdim. O sırada yemekhanede bulunan 
nöbetçi amir M.Y. beni boğazımdan tutup yere 
yatırdı. M. Y. ile üst devrede bulunan yaklaşık 10 
kişi beni yerde tekmeleye başladı. Daha sonra arka-
daşlarım araya girdi. M. Y. beni kollarımdan tuttu. 
O sırada üst devrelerden biri olan er Y. Y. gözüme 
yumruk attı. O an görme yetimi kaybedip kendimi 
yere attım. Gözümden kan geliyordu. ‘Buz verin’ 
diye bağırdım ama hiçbir şey yapmadılar. Başka bir 
komutan gelip beni oradan aldı ve hastaneye götür-
dü. Doktor, göz çukurunda 3 yerde kırık olduğunu 
söyledi ve 1 hafta rapor yazdı.”

Ankara’da Tehdit Edilen Kişi

19 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP üyesi Betül Koca’nın kendini MİT 
görevlisi ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından 
telefon ve sosyal medya üzerinden tehdit edildiği 
öğrenildi. Konuyla ilgili olarak 19 Haziran 2019 ta-
rihinde İHD Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın 
toplantısında Betül Koca’nın en son MİT üyesi ol-
duğunu iddia eden kişiler tarafından evinin önün-
de tehdit edildiği ifade edildi. Açıklamada bu kişi-
lerin Betül Koca’ya siyasi faaliyetlerine son vermesi 
yönünde baskı yapıldığı ve ‘seni ortadan kaybede-
riz, evine gireriz kimsenin ruhu duymaz’ denilerek 
tehdit edildiği belirtildi.

Adana’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişiler

19 Haziran 2019 tarihinde, Adana’da bir eve yapılan 
baskında Reber Kılıç isimli bir kişinin polisin fizik-
sel ve sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Bu 
duruma itiraz eden evde bulunan aile bireylerinin 
de polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı bildiril-
di.

Kılıç ailesinin komşularının polis şiddetine tep-
ki göstermesi üzerine polisin havaya ateş açtığı ve 
tepki gösterenlere de fiziksel şiddet uyguladığı öğ-
renildi

Haberlerde polisin silah dipçiği ile vurduğu Yıldı-
rım Şahin isimli kişinin kalp krizi geçirdiği ve Ada-
na Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Suphi Kılıç yaşananlar ile ilgili olarak şunları be-
lirtti: “Evde oğlum Reber ve abisi vardı. İkisini de 
polis darp etti. Biz de duyduk geldik. Kadın, çoluk 
çocuk herkese silah doğrulttular. Mahalleliler de 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları 
öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri öğrenile-
medi.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

11 Haziran 2019 tarihinde, İstanbul’un Bahçeliev-
ler ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin gözal-
tına alındıktan sonra sokakta sivil polislerin fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Haberlerde, gö-
zaltına alınıp ters kelepçelenen bu kişinin başına, 
yerdeyken sivil polisler tarafından vurulduğu anla-
rın kameralara yansıdığı bildirildi.

Diyarbakır’da İşkence İddiası ile İlgili Suç 
Duyurusu

14 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Eğil ilçe-
sinde Yasin Aktay ve Ahmet Aktay isimli 2 kişinin 
gözaltına alınırken ve sonrasında götürüldükleri 
polis karakolunda işkence ve diğer kötü muamele 
maruz kaldığı öğrenildi. 2 kişinin işkence ve diğer 
kötü muamele iddialarına ilişkin olarak Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bu-
lunulduğu öğrenildi. Suç duyurusunda polislerin 
‘kasten yaralama’, ‘işkence ve kötü muamele’, ‘eziyet’, 
‘hakaret’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarında ce-
zalandırılmaları istenmektedir.

Balıkesir’de Fiziksel Şiddete Maruz Kalan Asker

17 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Muhammet Süleyman Karakuş’un zorunlu 
askerlik görevini yaptığı Balıkesir İl Jandarma Ko-
mutanlığı’nda diğer askerlerin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldığı fiziksel şid-
det sonucu Muhammet Süleyman Karakuş’un göz 
çevresinde kırıklar olduğu bildirildi. Hastaneden 
maruz kaldığı fiziksel şiddeti belgeleyen rapor alan 
Muhammet Süleyman Karakuş’un daha sonra polis 
karakoluna giderek sorumlulardan şikâyetçi oldu-
ğu bildirildi.

Muhammet Süleyman Karakuş, maruz kaldığı fi-
ziksel şiddet ile ilgili şunları belirtti: “Koğuşta dola-
bımı açıp içinden bir şey alırken, üst devredeki er-
lerden biri bana yumruk attı. Sonra ben yere yığılıp 
kaldım. Beni neden dövdüğünü anlamadım. Daha 
sonra arkadaşlarım araya girerek beni kurtardı. O 
an dövüldüğüm için sinir krizi geçirdim. Nöbetçi 
astsubay beni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne 
götürdü. Hastanede bana sakinleştirici iğne yaptı-
lar sonra alaya döndüm. Yemekhanede bana vu-
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darma Karakolu’nda işkence ve kötü muameleye 
maruz kaldığını iddia ettiler. Mahkeme 11 kişinin 
tutukluluk hallerinin devamına karar vererek du-
ruşmayı 17 Eylül 2019 tarihine erteledi.

İstanbul’da Bekçilerin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

27 Haziran 2019 tarihinde, İstanbul’un Esenyurt il-
çesinde bir bankta oturmakta olan 2 kişinin, GBT 
yapmak isteyen bekçiler tarafından fiziksel şiddet 
kullanılarak yere yatırıldığı ve ters kelepçelendiği 
öğrenildi. Söz konusu 2 kişinin daha sonra İncirte-
pe Polis Karakolu’na götürüldükleri öğrenildi.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

28 Haziran 2019 tarihinde, İstanbul’un Arnavutköy 
ilçesinde bulunan bir eve yapılan baskında Hüse-
yin Topkaya isimli 1 kişinin polisin fiziksel şidde-
tine maruz kaldığı öğrenildi. Hüseyin Topkaya’nın 
kaşının yüzüne gelen bir tekme sonucu açıldığı öğ-
renildi. Polislerin “Yanlış adres kusura bakmayın” 
diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Hüseyin Topka-
ya’nın maruz kaldığı fiziksel şiddeti belgeleyen ra-
por aldığı ve olayla ilgili suç duyurusunda bulun-
duğu bildirildi.

Hüseyin Topkaya maruz kaldığı polis şiddeti hak-
kında şunları ifade etti: “Gece 02.00 sıralarında 
evde uyuduğum esnada kapının tekmelenmesine 
uyandım (…) Kapıyı açar açmaz da bir polis me-
muru beni yere yatırıp kafama silah dayadı. Diğer 
3-4 polis de evin diğer odalarına dağıldılar (…) 
başımda bekleyen polis, suratıma tekme attı. Tek-
me sonucu sağ kaşım yarıldı (…) Çocuklar eşimin 
yanındayken eşime de silah doğrultular. Bu sırada 
ben defalarca, yanlış adrese geldiklerini, benim 
olayla ilgim olmadığını söyledim. En sonunda bana 
inandılar. ‘Yanlış adres kusura bakmayın’ diyerek 
evden ayrıldılar.”

İzmir’de Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişi

1 Temmuz 2019 tarihinde, Ezhel adıyla bilinen rap 
şarkıcısı Sercan İpekoğlu’nun İzmir Adnan Men-
deres Havalimanı’nda gerekçe gösterilmeden polis 
tarafından 1 saat alıkonulduğu ve buna itiraz etme-
si üzerine polisin kötü muamelesine maruz kaldığı 
öğrenildi. Sercan İpekoğlu’nun daha sonra serbest 
bırakıldığı bildirildi.

yaşananları gördü. Çekimlerde de görülüyor. Darp 
edilenler hastaneye gitti. Darp raporu alacaklar”.

Adana’da Polisin İşkence ve Diğer Kötü 
Muamelesine Maruz Kalan Kişiler

17 Haziran 2019 tarihinde Adana merkezli bir so-
ruşturma kapsamında gözaltına alınan 5’i çocuk 31 
kişi 20 Haziran 2019 tarihinde haklarında alınan 
ek gözaltı süresi ile ilgili olarak Adana Adliyesi’ne 
getirildi. Basında yer alan haberlerden, 4 gün ek 
gözaltı süresi alınan 31 kişinin Adana Adliyesi’nde 
ters kelepçelenip yere yatırıldıktan sonra fiziksel 
şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Bu duruma itiraz 
eden avukatların da fiziksel şiddete maruz kaldığı 
ve 1 avukatın zor kullanılarak polis odasına götü-
rüldüğü, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Fiziksel şiddet sonucu Osman Altun isimli bir ki-
şinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
Haberlerde, gözaltına alınan kişilerin Adli Tıp Ku-
rumu’na götürüldükleri ve maruz kaldıkları fiziksel 
şiddeti belgeleyen rapor aldıkları belirtildi.

Avukat Özgür Yakut olayla ilgili şunları söyledi: “18 
yaşından küçük bir çocuğun yere yatırılarak kafası-
nın tekmelendiğini görünce darp olayına karşı ya-
nımdaki avukat arkadaşımla ‘Bunu yapamazsınız, 
bu yaptığınız hukuka aykırı’ dedik. Sonrasında iki 
polis koluma girerek beni yaka paça aşağıdaki po-
lis odasına götürdüler. Baro yönetimi gelince beni 
aldılar. Tekrar salona gittiğimizde şiddet devam 
ediyordu. Yerlerde cam kırıkları vardı, gençler kriz 
geçiriyordu ve tamamında ters kelepçe vardı”.

Diyarbakır’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

24 Haziran 2019 tarihinde, Diyarbakır’ın Bağlar 
ilçesinde bir eve yapılan polis baskınında, evde ya-
şayan astım hastası Samya Emsem (67) isimli bir 
kişinin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve 
itilerek yere düşürüldüğü öğrenildi.

Hatay’da İşkence ve Diğer Kötü Muamele İddiası

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyesi olduğu iddia 
edilen kişiler tarafından Afrin’de gözaltına alınıp 
Milli İstihbarat Teşkilatı’na teslim edilen 11 kişi 
hakkında ‘devletin birliği ve bütünlüğünü bozma’ 
ve ‘nitelikli kasten öldürme’ iddialarıyla Hatay 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 27 Ha-
ziran 2019 tarihinde görülen duruşmasında sanık 
avukatları, müvekkillerinin Afrin’de gözaltı sıra-
sında ve daha sonra teslim edildikleri Hatay İl Jan-
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bizim kapımızı çaldılar, eşimle birlikte kapıyı açtık 
(…) Eşim ayağa kalkınca dipçikle omzuna vurup 
yere düşürdüler. Biri boğazından sıktı, biri ise sır-
tına çıkarak ellerini arkadan ters kelepçeledi. Ke-
lepçeyi o kadar sıktılar ki bileğinden kan gelmeye 
başladı. Sonra ben ve çocuklarım bağırıp üzerine 
gidince bizi evin dışına attılar. Ben dışarıda kom-
şuların duyması için bağırmaya başladım. Sonra 
beni tekrar eve koydular (…) Evimizi darmadağın 
ettiler. Yanımda bulunan çocuklarım bu durumdan 
çok etkilendi ve psikolojileri bozuldu. Yaşananla-
rın ardından savcılığa giderek eşime işkence uy-
gulandığını söyledim. Karayazı Savcılığı, davanın 
Erzurum’da olduğunu ve oraya gitmem gerektiğini 
belirtti.”

İzmir’de Bekçilerin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

13 Temmuz 2019 tarihinde İzmir’in Karşıyaka il-
çesinde bekçilere kimlik göstermediği gerekçesi ile 
O. G. (20, e) isimli bir kişinin bekçiler tarafından 
fiziksel şiddet kullanılarak ve ters kelepçe takılarak 
gözaltına alındığı öğrenildi. O. G.’nin götürüldüğü 
karakoldaki ifade işlemlerinin ardından serbest bı-
rakıldığı bildirildi.

O.G.’nin gözaltına alınırken maruz kaldığı fiziksel 
şiddete ait görüntülerin sosyal medyada paylaşıldı-
ğı bildirildi.

Diyarbakır’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

18 Temmuz 2019 tarihinde, HDP Gençlik Meclisi 
tarafından 16 Temmuz 2019 tarihinde Diyarba-
kır’daki Sümerpark’ta düzenlenmek istenen şölene 
yönelik polis müdahalesi sırasında polisin yakın 
mesafeden sıktığı plastik mermiler nedeniyle Ümit 
Akbıyık isimli bir kişinin bacağından yaralandığı 
öğrenildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

17 Temmuz 2019 tarihinde DEV-LİS üyeleri ta-
rafından yapılan basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde gözaltına alınan A. Ç., 20 Temmuz 
2019 tarihinde basında yer alan açıklamasında, gö-
zaltına alınırken maruz kaldıkları işkence ve diğer 
kötü muamele ile ilgili şunları belirtti: “Benim üze-
rime 6 tane polis çıktı, boynumu ve kolumu sertçe 
çevirdi. Bağırmama izin vermediler. Elime iki tane 
kelepçe taktılar. Elim ve boynum hala ağrıyor. Beni 

Ağrı’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Belediye Eş Başkanı

2 Temmuz 2019 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesin-
de Belediye binası girişinde kurulan polis kontrol 
noktasında, belediye makam şoförünün polisin fi-
ziksel şiddetine maruz kalmasına müdahale eden 
Belediye Eş Başkanları Evren Demir ve Betül Ya-
şar’ın ters kelepçelenerek yere yatırıldıkları ve daha 
sonra polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları 
öğrenildi. Evren Demir’in başına aldığı darbeler 
sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, daha sonra Belediye 
binasına gelen polisin güvenlik kamerası kayıtları-
na el koyduğu, kendilerinden kayıtların alınmasına 
dair resmi yazı isteyen HDP Ağrı milletvekili Dilan 
Dirayet Taşdemir’e “savcının şifahen talimatı oldu-
ğu” cevabını verdiği belirtildi.

Olayla ilgili 3 Temmuz 2019 tarihinde bir açıklama 
yapan Diyadin Kaymakamlığı, iddiaları yalanladı 
ve kamera görüntülerinin Cumhuriyet Başsavcı-
sı’nın talimatıyla muhafaza altına alındığını belirtti.

İzmir’de Polisin İşkence ve Diğer Kötü 
Muamelesine Maruz Kalan Kişi

7 Temmuz 2019 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesin-
de gözaltına alınan bir kişinin ters kelepçeli halde 
polis aracına bindirilirken polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan kişinin polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı anların kameraya çekildiği ve sosyal 
medya ortamında paylaşıldığı bildirildi.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

11 Temmuz 2019 tarihinde, İstanbul’un Kadıköy 
ilçesinde bulunan Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi 
durağında 1 kişinin bir başka yolcuyla yaşadığı tar-
tışma sonrasında durakta görevli özel harekat po-
lislerinin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

Erzurum’da İşkence ve Diğer Kötü Muamele 
İddiası

11 Temmuz 2019 tarihinde Erzurum’un Karayazı 
ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
HDP ilçe yöneticisi Nuri Kandemir’in gözaltına 
alınırken polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
öğrenildi.

Nuri Kandemir’in eşi Melek Kandemir, basında 
yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Gece yarısı 



Kişi GüvenliğiTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

55Türkiye İnsan Hakları Vakfı

A. E. (17) isimli 2 çocuğun götürüldükleri boş bir 
arazide işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldıkları öğrenildi. M. A. ve A. E.’nin daha son-
ra Çocuk Şube yerine Terörle Mücadele Şubesi’ne 
götürüldükleri ve orada da işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz kaldıkları bildirildi.

M. A.’nın annesi Fatma A. basında yer alan açık-
lamasında şunları belirtti: “Gözaltı haberini alın-
ca direkt Çocuk Şube’ye gittim. Çocuk Şube, öyle 
bir şahsın kendilerinde olmadığını söyledi. Çocuk 
Şube’den çıktığım sırada polis aracında oğlumun 
arkadaşını gördüm. Yüzü çok perişan haldeydi. Yü-
rüyemiyordu, ayakta duracak hali yoktu. Yüzünde 
çeşitli yaralar vardı (…) TEM Şube’de olduğu an-
laşıldı. Oğlumun yaşının küçük olduğunu ve TEM 
Şube’de ne işi olduğunu sordum. Oradan TEM 
Şube’ye gittim. Onlar da başta kendilerinde olma-
dığını söyledi. Oradan oraya bizleri gönderip oya-
ladılar. Bu sırada çocuğumuza işkence yapıyorlar. 
Gece saat 01.00 civarında avukat geldikten sonra 
çocuklar Çocuk Şube’ye götürüldü (…) Ağzı burnu 
kan içindeydi. Bütün uğraşlarıma rağmen beni ço-
cuğumun yanına yaklaştırmadılar. Oğlumu gördü-
ğümde, ayaklarını yerde sürüklüyordu. Ertesi gün 
avukat oğlumla görüştü. Oğlumun, kendini ifade 
edecek durumda olmadığını söyledi (…) Oğlum, 
Şehitlik Mahallesi’nde gözaltına alındıktan sonra 
bir araziye götürüldüklerini ve çıplak hale getiril-
diklerini anlattı. Polisler tarafından, silah dipçikleri 
ve adını bilmedikleri demir bir cisimle darp edil-
diklerini söyledi. Kendilerine küfürler edildiğini ve 
‘Bu sizin son şansınız sizi öldüreceğiz’ şeklinde teh-
dit edildiklerini söyledi (…) Oğlumu önce devlet 
hastanesine, oradan da askeri hastaneye götürmüş-
ler. Ancak darp raporu vermemişler.”

Mersin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

25 Temmuz 2019 tarihinde, Asım Can Topkarcı 
isimli bir kişinin ‘dur ihtarına uymadığı’ gerek-
çesiyle kendisini takip edip sonrasında gözaltına 
alan polis ve jandarmanın fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi. Asım Can Topkarcı’nın götürül-
düğü polis karakolunda da işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz kaldığı bildirildi. Asım Can 
Topkarcı’nın adliyede beklerken çekilen ve basında 
yer alan fotoğrafında yüzünde morluklar olduğu 
görülmektedir.

Asım Can Topkarcı basında yer alan açıklamasın-
da şunları belirtti: “Benim arkamdan gelen sivil 

ve arkadaşlarımı dövdüler. Bizi işkenceyle gözal-
tına alırken Kadıköy halkı da sessiz kalmadı. Bize 
destek olamaya çalışan halka da saldırmaya başla-
dılar. Hatta bir kadın bana yardım etmeye çalışır-
ken iterek yere düşürdüler. Araca giderken polis, 
beni tekmeyle araca savurdu. Araçta bize küfürler 
yağdırdılar. Psikolojik baskı yaptılar. Bir arkada-
şımıza takılan kelepçe çok sıkı olduğu için kelep-
çesini bir şekilde çıkardı. Polis bunu görünce ‘Sen 
misin bunu çıkaran’ diyerek elini daha sıkı bağladı. 
Şuan arkadaşımızın eli mosmor olmuş durumda ve 
eli incindi”.

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

21 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar 
ilçesinde yapılan ve Mücahit Yılmaz isimli bir ki-
şinin yaşamını yitirdiği ev baskını sonrasında gö-
zaltına alınan Ahmet Yoldaş isimli bir kişinin gö-
zaltında işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı öğrenildi. Haberde maruz kaldığı işkence ve 
kötü muamele sonucu Ahmet Yoldaş’ın fenalaştığı 
ve Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde tedavi altına 
alındığı belirtildi.

Ahmet Yoldaş’ın gözaltında maruz kaldığı işkence 
ve diğer kötü muamele sonucu kaldırıldığı Diyar-
bakır Askeri Hastanesi’nde kırılan sağ ayağından 
ameliyat edildiği öğrenildi. Haberde ayrıca Ahmet 
Yoldaş’ın sağ kulağının sargılı oluğu, vücudunda da 
maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muameleden 
kaynaklanan izler olduğu iddia edildi.

Aynı gün Ahmet Yoldaş ile beraber gözaltına alınan 
eşi Birsen Yoldaş’ın ise 26 Temmuz 2019 tarihinde 
polisteki ifade işlemelerinin ardından serbest bıra-
kıldığı öğrenildi.

Ankara’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

24 Temmuz 2019 tarihinde Ankara Adliyesi’ne sevk 
edilen “İşimi Geri İstiyorum” eylemcisi Merve De-
mirel ile Bengisu Demirel’i adliyede bekleyenlere 
müdahale eden polis 2 kişiyi fiziksel şiddet kullana-
rak gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar-
dan Deniz Aydın’ın vücudunda maruz kaldığı polis 
şiddetine bağlı olarak morluklar oluştuğu bildirildi.

Diyarbakır’da İşkence ve Diğer Kötü Muamele

24 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişe-
hir ilçesinde polis zırhlı aracına yönelik düzenle-
nen saldırı ile ilgili gözaltına alınan M. A. (17) ve 
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mazsan, peşini bırakmayız. Ailenin yüzünü gör-
mezsin. Cezaevine gidersin’ diyerek tehdit ettiler.”

İzmir’de Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan 
Kadın

2 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 2 çocuğu cezaevinde olan Kader İnci isimli 
bir kişinin polisin ajanlık dayatmasına maruz kal-
dığı öğrenildi. Konuyla ilgili İHD İzmir Şubesi’n-
de bir basın açıklaması yapan Kader İnci şunları 
belirtti: “Beni ara ara arayarak görüşmek istediler 
ve mesaj attılar. Görüşme tekliflerini kabul etmek 
zorunda kaldım. Buluştuğumuz an beni araç içine 
çekerek kaçırdılar (…) 3 saat boyunca beni araç 
içerisinde gezdirerek 10’dan fazla kişinin ismini 
sordular (…) Basın açıklamalarına gitmemi, bana 
bir şey olmayacağını, onlara bilgi taşımamı teklif 
ettiler (…) Muhbirlik tekliflerini reddettim. Buna 
rağmen peşimi bırakmadılar, ikinci kez iş yerimin 
önüne geldiler. Görüşmek istemediğimi söyledim. 
Zorladılar, eğer ben gelmeyeceksem işyerimi basa-
caklarını söylediler (…) Beni tekrar aynı 34 plaka 
siyah Transporter araca bindirdiler. Videolarımı 
çektiler. İnmek istediğimi söyledim (…) Bir tomar 
parayı cebime sıkıştırdılar almayacağımı söyledim. 
Bu kez de parayı almamam durumunda o araçtan 
hiç inemeyeceğim konusunda tehdit ettiler. Araç-
tan inince parayı atarsam da tekrar yakalayıp araca 
bindirmekle korkuttular. Bu sırada bana sarılıp ‘an-
laştık mı?’, ‘anlaştık’ deyip videoya çekmeye devam 
ettiler.”

İstanbul’da Polis Şiddetine Maruz Kalan Kişi

3 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçe-
sinde yaşanan bir olaya müdahale için gelen po-
lislerin Bülent Yıldırım isimli kişiye fiziksel şiddet 
uyguladığı öğrenildi. Maruz kaldığı polis şiddeti ile 
ilgili olarak 4 polis memuru hakkında suç duyuru-
sunda bulunan Bülent Yıldırım’ın olaya ilişkin gü-
venlik kamerası görüntülerini de delil olarak savcı-
lığa sunduğu bildirildi.

Bülent Yıldırım, basında yer alan açıklamasında 
şunları belirtti: “Polis geldi olaya müdahale etmek 
için. Polisler bize aşırı müdahalede bulundu. Bana 
aşırı derecede müdahale ettiler. Yere düşüyorum, 
yere düşmeme rağmen suratımı tekmeliyorlar, 3-4 
kez biber gazı sıktılar. Hatta bir polis memuru yer-
de bana vururken elini kırdı. Daha sonra da bizi 
‘polisin elini kırdınız’ diye şikayet etti. Biz 4 kişiy-
dik, karşı taraf polisler gelince kaçtı zaten. 10 tane 

giyimli ve sivil motosikletli şahısların polis olduğu-
nu bilmiyordum. İşim gereği zaman zaman tehdit 
ediliyordum. Ben aşağı indikten sonra yumruk ve 
tekmelerle darp edildim. Beni darp eden görevlile-
rin tespit edilmesi halinde davacı ve şikâyetçiyim.”

Asım Can Topkarcı, sevk edildiği mahkeme tara-
fından ‘görevi yaptırmamak için direnme’ ve ‘basit 
yaralama‘ suçlarından tutuklandı.

Antalya’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişiler

27 Temmuz 2019 tarihinde, Antalya’nın Konyaaltı 
ilçesinde bekçilerin, izinleri olmadığı gerekçesiyle 
sokak müzisyenlerine müdahale ettiği öğrenildi. 
Müdahale sonucu bir müzisyenin kolunun çıktığı 
bildirildi. Karakola götürülen sokak müzisyenleri-
nin ifade işlemelerinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

Kayseri’de Gözaltında İşkence İddiası

30 Temmuz 2019 tarihinde, HDP Kocaeli millet-
vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından, gözal-
tında tutulduğu Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde 
işkence ve kötü muameleye maruz kalan M. A. Ç. 
ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi ve-
rildiği öğrenildi. Söz konusu önergede M. A. Ç.’nin 
4 gün boyunca tutulduğu Kayseri Emniyet Mü-
dürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi’nde hakkındaki suçlamaları kabul etmeye ve 
etkin pişmanlığa zorlandığı, başına poşet geçirildi-
ği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddialarına yer 
verilmektedir.

Adana’da Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan 
Çocuk

1 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana’da Ahmet Can B. (17) isimli kişinin, 
polislerin ajanlık dayatmasına maruz kaldığı öğ-
renildi. 17 Haziran 2019 tarihinde HDP Gençlik 
Meclisi’ne yönelik bir operasyonda gözaltına alı-
nan, daha sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan 
Ahmet Can B., basında yer alan ifadelerinde şun-
ları belirtti: “Polisler sürekli olarak mahallemizde 
sivil araçlarla gezerek, bazı gençleri araçlarına bin-
diriyor. Beni aldıklarında, ‘Biz istihbaratız. Babanı 
yok edip, öldürürüz. Bize yardım edersen, okulunu 
okursun. İstediğin özel okula göndeririz. Harçlığını 
veririz. Her isim verdiğinde para alırsın. İstediğin 
zaman da sana harçlık veririz. Bize yardımcı ol-
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öğrenildi. Mehmet Toprak’ın evde bulunmadığı 
için gözaltına alınmadığı bildirildi.

Mardin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin, Diyarbakır 
ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum ataması 
sonrası Mardin’de 21 Ağustos 2019 tarihinde yapıl-
mak istenen basın açıklamasına yönelik polis mü-
dahalesinde gözaltına alınan F. A. isimli kişinin gö-
zaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı 
öğrenildi. Maruz kaldığı işkence nedeniyle sırtına 
6 dikiş atılan F. A.’ya zorla yakalama tutanağı imza-
latılmaya çalışıldığı, imzalamaması üzerine emni-
yet müdürlüğü bahçesinde bulunan konteynerlere 
götürüldüğü bildirildi. F. A. basında yer alan ifade-
lerinde maruz kaldığı işkenceye dair şunları belirt-
mektedir: “Zorla imzalamam gerektiğini, imzala-
mamam durumunda bana tecavüz edeceklerini, ai-
leme zarar vereceklerini söylediler (…) İsmi Ahmet 
olan uzun saçlı polis, imzalamamam durumunda 
bana tecavüz edeceğini, başka yere götürüp, orada 
işkence ve tecavüz edeceğini, daha sonra hakkım-
da tutanak tutup beni tutuklatacağını, aileme zarar 
vereceğini söyledi (…) Yine ağır işkenceye maruz 
kalacağımdan korktuğum için yine imzalamayı 
reddettim. Bunun üzerine Ahmet isimli polis ağır 
şekilde bana tekme ve tokat atmaya başladı. Ben 
ne kadar rica ettim ise de ‘Artık iş işten geçti. İm-
zalasan da imzalamasan da ben sana burada hem 
tecavüz edeceğim hem de seni darp edeceğim. Ol-
madı her şey elimizde seni burada öldürüp bir çöpe 
atarım’ diye tehdit ederek, hakaret etmeyi sürdürdü 
(…) Bana karşı ‘Sen erkektin değil mi? Şimdi bir 
daha erkek olmayacaksın. Sana ne yapacağımı bili-
rim’ diyerek, söylediklerini uygulamaya başladılar. 
Sonradan gelen polis bizi hastaneye götürme saat-
leri olduğunu söyleyerek, Ahmet isimli polise ‘İlk 
önce muayeneye gitsin, daha sonra işkencemizi, 
tecavüzümüzü edelim’ dedi. Diğeri (Ahmet isimli 
polis) ‘Ben zevk alıyorum. Uzun zamandır da yap-
madığım için şimdi yapmak istiyorum’ dedi. Diğer 
arkadaşı da ‘tamam, başla o zaman’ dedi (…) Sonra 
arkadaşından soda şişesini getirmesini istedi. ‘Ben 
ilk önce ağırdan başlayacağım. Sonra cop şovunu 
yapacağım’ dedi. Arkadaşı da ‘şimdi bu pistir. Şim-
di dışkısı buraları kirletir’ dedi. Diğeri de ‘tamam o 
zaman. Şimdi bunu darp edeyim, öğleden sonra o 
malzemeleri getirir öyle tecavüz ederim’ dedi. Alet 
getireceğini ondan sonra tecavüz edeceğini söyledi 

falan polis vardı (…) Beni ters kelepçelemelerine 
rağmen yerde yine tekme attılar (…) Beni polis 
arabasına bindirdiler, karakola giderken arabayı 
kenara çektiler, arabanın içinde beni copla dövdü-
ler. Karakolda ‘avukatın gelecek’ dediler, gözümü 
açamıyordum biber gazından, ‘avukatım yok be-
nim’ dedim. Beni avukat görüşme odasına ittiler, 
orada da dövdüler. Polisler sonrasında bizi kendile-
ri çıkardılar karakoldan. Bir polis geldi, ne olduğu 
sordu, ‘gel elini yüzünü yıkayalım’ dedi, yıkadı, ‘geç 
otur dinlen’ dedi. Sabah bizi serbest bıraktılar.”

Adana’da Polisin Fizksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişiler

7 Ağustos 2019 tarihinde, Adana’nın Seyhan ilçe-
sindeki bir kıraathanede polis tarafından yapılan 
GBT uygulaması sırasında, buna itiraz ettikleri 
gerekçesiyle 4 kişinin (Nihat Korkmaz, Mustafa 
Korkmaz, Ramazan Korkmaz ve Serdar Korkmaz) 
polis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltı-
na alındığı öğrenildi. Maruz kaldıkları fiziksel şid-
det sonucu bu kişilerin yüzlerinde ve vücutlarında 
morluklar oluştuğu bildirildi. 4 kişinin polisteki 
ifade işlemlerinin ardından aynı gün içinde serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

İzmir’de Jandarmanın Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

16 Ağustos 2019 tarihinde, İzmir Şakran Cezae-
vi’nde infaz koruma memuru olarak çalışan Ali Ya-
şar isimli bir kişinin sosyal medya paylaşımları ge-
rekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında 
ifade vermek için gittiği jandarma karakolunda 
fiziksel şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Haberde 
ayrıca maruz kaldığı fiziksel şiddeti belgeleyen bir 
rapor aldıktan sonra olaydan sorumlu jandarma 
mensupları hakkında suç duyurusunda bulunmak 
üzere Aliağa Polis Karakolu’na giden Ali Yaşar’a 
nöbetçi savcı ile konuşan polis memurlarının “şikâ-
yetçi olmazsan takipsizlik kararı verilecek, aksi 
takdirde jandarma görevlilerini tehditten hakkında 
tutanak tutulacak” dediği belirtildi.

Urfa’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişi

19 Ağustos 2019 tarihinde, Urfa’da Mehmet Toprak 
isimli bir kişinin ikamet ettiği eve yapılan baskın 
sırasında, polisin evin kapısını kırarak içeri girme-
sine tepki gösteren Mehmet Toprak’ın kalp hastası 
annesinin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
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firmasından bilet alan Sinan Hasar isimli 1 kişinin, 
“alkollü olduğu” gerekçesiyle otobüse alınmaması 
üzerine çıkan tartışmaya müdahale eden polis tara-
fından ters kelepçelenerek polis aracına alındığı ve 
araç içinde polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
iddia edildi. Söz konusu haberlerde yer alan ifade-
lerinde Sinan Hasar şunları belirtmektedir: “Olay 
nedeniyle polis ekibi benim üzerimi aradı. Üzerim-
de bulunan rambo bıçağına ve biber gazına el koy-
dular. Bunları rızam ile polislere teslim ettim. Üze-
rimde bıçak bulunduktan sonra polis ekibi bana 
arkadan kelepçe taktı. Beni ekip otosuna aldılar 
ve bir müddet darp ederek gezdirdiler. Gezdiğim 
yerleri bilmiyorum. Sonra gelişen olayları hatırla-
mıyorum. 22 Ağustos’ta, saat 06.00 sıralarında, bil-
mediğim bir köprünün altında uyandım.”

Antalya’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Avukat

Avukat Ahmed Buğra Çelik’in 24 Ağustos 2019 
tarihinde evinin önüne park ettiği aracından inip 
evine gitmeye hazırlandığı sırada, polisler tarafın-
dan zorla karakola götürüldüğünü ve polislerin 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Basında 
yer alan ifadelerinde Ahmed Buğra Çelik şunları 
belirtmektedir: “Saat 00.45’te evimin önüne aracı-
mı park ettim, park halindeyken telefonum çaldı, 
açtım konuşmaya başladım. Polis camı tıklattı. Ben 
de camı açtım, polis, ‘Araçtan inin’ dedi. Ben de ‘Ne 
sebeple memur bey’ diye sordum. Polis, ‘mahallede 
silah sıkıldığını, benim de park ışıklarım yandığı 
için aracımı aramak istediğini’ söyledi.   (…) avu-
kat kimliğimi de polise göstererek araçtan indim. 
(…) Polis buna karşılık ‘Artistlik yapma lan bana. 
Bu üniformayı çıkarır seni her yerde si…im’ dedi. 
Ben de küfür ve tehditte bulunmamasını söyledim. 
‘Seni tehdit etmiyorum’ dedi. (…) Ben de adını ve 
amirini sordum şikayet etmek için. O sırada yanı-
mıza gelen daha yaşlıca başka bir polis memuru ka-
rın boşluğuma yumruk atarak ‘Sen kimin amirini 
soruyorsun, gel seni bir gözaltına alayım’ dedi. (…) 
Başıma vurdular, tekmelediler. Başım polis aracı-
nın içindeyken vücudum dışındaydı, bu şekildey-
ken sürekli vuruyorlardı. O şekilde araca bindir-
diler, araçta da ‘Hani avukattın, nerede kaldı senin 
avukatlık’ dediler.”

Ahmed Buğra Çelik’in maruz kaldığı fiziksel şidde-
ti belgeleyen bir rapor aldığı ve savcılığa suç duyu-
rusunda bulunduğu öğrenildi.

(…) Daha sonra copla vücuduma dokunmaya baş-
ladı. Korkudan ve utancımdan ağlamaya başladım. 
Sonra bir sandalyeye oturttu, copla cinsel organı-
ma vurmaya başladı. Karşı duvara geçip, parmak 
uçlarımın üzerinde durup, ellerimi duvara uzun 
bir şekilde yaslayıp orada durmamı söyledi. Arka-
daşı da ‘eski yöntemler mi’ dedi. O da ‘evet, kasları 
yorulsun, istediğim gibi darp ederim, morluk bir 
şey çıkmaz’ diyordu. Arkadaşı ile sohbet ederken, 
copu vücuduma vuruyordu. Cinsel bölgelerimi ta-
ciz ediyordu. Bunun üzerine korkudan ve utancım-
dan iyice ağlamaya başlamıştım. Yaklaşık 10 dakika 
parmaklarımın üzerinde duvara dayalı bir şekilde 
duvardaydım. Daha sonra copla dövmeye başladı 
(…) Beni, ‘Şimdilik için rahat olmasın. Ne yaparsan 
yap kurtuluşun yok. Eğer herhangi bir kimse bunu 
bilirse devlet büyüklerine hakaret ettin. Recep Tay-
yip Erdoğan’a küfür ettin, Mustafa Kemal Atatürk’e 
de küfür ettin derim. Dört tane de memur ayarla-
rım. Bunlar hakkında ifade verir. Sonra daha çok 
burada kalırsın. Gözaltı süreni de uzatırım. Burada 
sana çok kötü muameleler ederim’ şeklinde tehdit 
etti. Daha sonra da normalde bizimle hastaneye 
gelmeyen (Ahmet isimli polis) bizimle hastaneye 
geldi. Doktora bir şey söylemeyeyim diye gelmiş-
ti. Korkudan doktora bir şey diyemedim. Rapor da 
alamadım. Ama durumu avukatıma anlattım. Şim-
di de suç duyurusunda bulunacağım.”

Mardin’de Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

Mardin’in Artuklu ilçesinde Hamza Yıldırım isim-
li HDP Gençlik Meclisi üyesi 1 kişinin 21 Ağustos 
2019 tarihinde kendisini durduran polisler tarafın-
dan sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı, ajanlık 
dayatmasına maruz kaldığı ve tehdit edildiği öğre-
nildi. Hamza Yıldırım, basında yer alan ifadelerin-
de polisin kendisine “Sonunun diğerleri gibi olma-
sını istemiyorsan dediğimizi yapacaksın. Gördün 
Diyarbakır’da arkadaşına ne yaptık. Aynısını sana 
da mı yapalım yani?’” dediğini, karşılık vermeyince 
başına silah dayadıklarını, silahı ellerine sürdük-
lerini ve “Artık silahta parmak izlerin var dedik-
lerimizi yapmazsan seni burada vururuz, silahı da 
eline verir, ‘bizimle çatıştı biz de vurmak zorunda 
kaldık’ deriz” dediğini belirtmektedir.

Balıkesir’de Polisin Fiziksel Şiddet İddiası

Balıkesir’in Edremit ilçesi otogarında 21 Ağustos 
2019 tarihinde Ankara’ya gitmek için bir otobüs 
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İzmir’de Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan Kişi

30 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan ve HDP 
Gençlik Meclisi üyesi olan Furkan Karataş isimli 
bir kişinin polisin ajanlık dayatmasına maruz kal-
dığı iddia edildi. Söz konusu haberlerde, Haziran 
ayında kendisine telefonda bir soruşturmada tanık 
olarak ifadesi alınması gerektiği söylendikten son-
ra Asarlık Polis Karakolu’na giden Karataş’a burada 
bulunan polislerin Asarlık’taki siyasi olaylarla ilgili 
bilgi almak istediklerini söyledikleri ve bazı kişile-
rin fotoğraflarını gösterdikleri belirtildi. Daha son-
ra 21 ve 25 Temmuz 2019 tarihlerinde 2 kez gözal-
tına alınan Karataş’ın son olarak 14 Ağustos 2019 
tarihinde sivil polisler tarafından gri renkte Megan 
marka bir araca bindirilerek bir dağ yamacına gö-
türülerek üst araması ve GBT kontrolü yapıldığı, 
fotoğrafının çekildiği, polislerin ‘İşte bak şimdi 
fotoğrafını da çektik. Kimlik bilgilerin, adresin de 
var bizde. Asarlık’ta bir olay olursa ilk gelir seni alı-
rız’ dedikleri bildirildi. Haberde ayrıca 23 Ağustos 
2019 tarihinde telefonla aranan Furkan Karataş’a 
‘Diyarbakır’daymışsın bizim sana söyleyeceğimiz 
işi çözer misin? Sana her türlü maddi ve manevi 
yardımda bulunuruz’ denildiği belirtildi.

Bingöl’de Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişiler

2 Eylül 2019 tarihinde, Bingöl’ün Merkez ilçesin-
de bulunan Uydukent Mahallesi’nde, motosiklet ile 
yolculuk ettiği sırada “dur ihtarına uymadığı” ge-
rekçesiyle polis tarafından durdurulan Berat Çeçen 
isimli 1 kişinin ve daha sonra yanına gelen babası 
Lütfü Çeçen ve kardeşi Kadir Çeçen’in polisin söz-
lü ve fiziksel şiddetine maruz kaldıkları, polisin söz 
konusu 3 kişiyi yere yatırıp ters kelepçeleyerek gö-
zaltına aldığı öğrenildi.

3 Eylül 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılan 3 kişi-
den Lütfü Çeçen ile Kadir Çeçen’in ‘polis mukave-
met’ iddiasıyla tutuklandıkları, Berat Çeçen’in ise 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

9 Eylül 2019 tarihinde, HDP Diyarbakır il bina-
sı önünde kayıp çocukları ile ilgili oturma eylemi 
yapan kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan ve daha 
sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltı-
na alınan Zeliha Barin’in gözaltında işkence ve di-
ğer kötü muameleye maruz kaldığı, ölümle tehdit 
edildiği ve ajan olması için baskı gördüğü öğrenildi.

Van’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyele-
rine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atanma-
sını protesto etmek için 24 Ağustos 2019 tarihinde 
Van’da yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde gözaltına alınan İnsan ve 
Özgürlük Partisi genel başkan yardımcıları Menice 
Gülmez ve Murat Bozdemir’in gözaltında işkence 
ve kötü muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. 28 
Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması düzen-
leyen Menice Gülmez’in, kameraların olduğu yerde 
çıplak arama dayatıldığını, başörtüsüne polisler ta-
rafından el koyulduğunu belirttiği, Murat Bozde-
mir ise polis müdahalesi sırasında fiziksel şiddete 
maruz kaldığını belirttiği öğrenildi.

Mersin’de Ajanlık Dayatmasına Maruz Kalan 
Kişiler

29 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, M. Ç. ve Me. Ç. isimli 2 kişinin Mersin’de 
kendilerini “Cumhurbaşkanlığına bağlı polisler” 
olarak tanıtan kişiler tarafından ajanlığa zorlandık-
ları iddia edildi. Kendisine çeşitli telefon numarala-
rından “tebligatınız var” şeklinde mesajlar geldiği-
ni dile getiren M. Ç. basında yer alan ifadelerinde 
şunları belirtmektedir: “Emniyete gittim. Beni yu-
karıda bir odaya götürdüler ve kapıyı kilitlediler. 
Onlara ‘Bir tebligat verecekseniz neden kapıyı ki-
litliyorsunuz’ sorusunu yönelttim. Onlar da siyasi 
parti ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet göste-
renleri sordular. Toplumsal Özgürlük Partisi’ni ve 
orada çalışan birilerini sordular. Onları tanıdığımı 
söyledim. ‘Tekrar gidecek misin’ dediler. Tabi ki 
dedim. Onlar da ‘Eğer tekrar gidersen her şeyden 
haberimiz olsun, bilgimiz dahilinde olsun’ dediler.”

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Gazeteci

29 Ağustos 2019 tarihinde, Demirören Haber Ajan-
sı (DHA) muhabiri Ümit Uzun’un, İstanbul’un Kü-
çükçekmece ilçesinde bir trafik kazası sonrasında 
haber takibi yaparken olay yerinde bulunan polisin 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve ters kelepçe uy-
gulanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Daha sonra 
serbest bırakılan Ümit Uzun’un polisler hakkında 
suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.
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İstanbul’da Ajan Olma Baskısına Maruz Kalan 
Kişi

18 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da Soner İlbas 
isimli bir kişiye kendilerini Jandarma Özel Harekat 
mensupları olarak tanıtan kişiler tarafından ajan 
olması yönünde baskı yapıldığı öğrenildi. Ale fert-
lerinin ve kendisinin aranması sonrasında İstan-
bul’un Başakşehir ilçesindeki Güvercintepe Kara-
kolu’na giden Soner İlbas’ın kendisini arayan kişiler 
tarafından buradan alınarak bir parka götürüldüğü 
ve ajanlık yapması yönünde teklifte bulunulduğu 
bildirildi.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

6 Ekim 2019 tarihinde, İstanbul Esenler Otogarı’n-
da özel bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan 
Mehmet Çimen isimli 1 kişinin, 4 polis tarafından 
otogarın girişindeki polis kontrol noktasına götü-
rüldüğü ve burada fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
öğrenildi. Çimen’in maruz kaldığı fiziksel şiddet 
nedeniyle kulak zarının zarar gördüğü, vücudunda 
kanama ve ezilmeler bulunduğu bildirildi

Diyarbakır’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

14 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da TSK’nin 
Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına 
alınan Çimen Ülker’in ve annesi Müşeher Ülker’in 
evlerine yapılan baskın sırasında polisin fiziksel 
şiddetine ve tehdidine maruz kaldığı öğrenildi. Ha-
berde, Çimen Ülker’in polisler tarafından tekme-
lendiği, buna karşı çıkan annesi Müşeher Ülker’in 
kafasına bir polis tarafından silah dayandığı ve 
“Seni boğarım kimsenin haberi olmaz” diye tehdit 
edildiği bildirildi.

İstanbul’da Gözaltında ve Cezaevinde İşkence 
İddiası

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonunu protesto etmek 
için CHP Şişli ilçe binasını işgal ederken gözaltına 
alınan ve 18 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan Genç-
liğin Devrimci Güçleri (Dev-Güç) üyesi 3 kişinin 
(Can Çıldır, Ali Düzkün ve Gamze Taşçı), hakla-
rında İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın 6 Aralık 2019 tarihinde görülen ilk du-
ruşmasında tahliye edildikleri öğrenildi. Can Çıl-
dır basında yer alan ifadelerinde gözaltında maruz 

Zeliha Barin basında yer alan açıklamasında şun-
ları belirtti: “Beni gözaltına almaya çalıştılar. Bu 
esnada polislerin hem sözlü, hem fiziki şiddetine 
maruz kaldım. Bana, ‘Sen şimdiye kadar kaç tane 
çocuk dağa götürdün, hangi yolları kullandın, Li-
ce’den mi? Yoksa Dicle’den mi götürdün?’ diyerek, 
ilgim olmayan konular hakkında soru soruyorlar-
dı (…) Ben suçlamaları kabul etmedim. Evimin 
önünden daha beni Ranger’e almadan önce bir 
memur silahını kaldırıp dipçiğiyle bana vurdu, o 
anda babam bana zarar gelmesin diye önüme at-
ladı. Ben de direndim, bunun üzerine gözaltına 
alındım. Hastaneye götürüldüm ama darp edilme-
diğime dair kendilerine göre raporlar düzenlediler 
(…) Gözaltında sohbet adı altında illegal yollarla 
bana sorular sordular. ‘Bize yardımcı ol, biz de sana 
yardımcı oluruz’ şeklinde üstü kapalı ajanlık teklif 
ettiler. Onlarla sohbet etmeyi reddettim.”

Mardin’de Jandarmanın İşkence ve Diğer Kötü 
Muamelesine Maruz Kalan Kişiler

14 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin’in Ömerli ilçesi kırsal alanında yaşa-
nan ve 1 polis memurunun öldüğü çatışma sonra-
sında bölgede bulunan 15 köyün muhtarlarının da 
aralarında olduğu yaklaşık 70 kişinin Ömerli İlçe 
Jandarma Komutanlığı tarafından aranarak kara-
kola çağrıldığı öğrenildi. Karakola gidenlerin 2 saat 
güneşin altında bekletildiği ve bu esnada sözlü ve 
fiziksel şiddete maruz kaldığı bildirildi.

Karakolda bekletilen ve ismi öğrenilemeyen bir 
kişi basında yer alan açıklamasında şunları belirt-
ti: “Hakaretlere tepki gösteren bir genç yanımızda 
darp edildi. Daha sonra karakolun içine alındı. 
Orada ona neler yapıldığını bilmiyoruz. Sonra tep-
ki gösteren 5 kişiyi daha dövdüler. Bir tanesinin 
boğazını sıkarak darp ettiler. Özellikle yasak ilan 
edilen köylerin muhtarlarına çok fazla hakarette 
bulundular.”

Diyarbakır’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

17 Eylül 2019 tarihinde AKP Diyarbakır il binası 
önünde oturma eylemi yaparken polis müdahalesi 
ile fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alınan Ba-
rış Annesi 5 kişinin gözaltına alınırken ve gözaltı 
aracında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı 
öğrenildi.
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polis kontrol noktasına “sohbet etmek” üzere götü-
rüldüğü, daha sonra “Git buradan, bir daha bura-
ya gelirsen kafana sıkarız” denilerek dışarı atıldığı 
bildirilen Ozan Okur basında yer alan ifadelerinde 
şunları belirtmektedir: “İçeriye girdiğimiz anda ko-
nuştuğum polis, odadaki diğer polise ‘Sana bir Kürt 
getirdim’ diyerek birden enseme yumruk atıp, küfür 
etti. Ayaklarının üzerine düştüğüm diğer polis, ‘Ne 
işin var lan burada’ diyerek küfürler savurdu. Beni 
yerden kaldırdı ve çeneme yumruk attı. Bu sırada 
ağzımdan ve burnumdan kanlar akmaya başladı. 
Sonrasında üstümü aramaya başlayıp, ceplerimi 
karıştırdılar (…) Cebimdeki 500 TL’ye ve biletime 
el koydular. Pantolonumu da dizime kadar indirip, 
arama yaptılar. Telefonumu karıştırdılar. Annemin, 
yengemin ve ablamın fotoğraflarını görünce ‘Bu 
güzel kadınmış, bu iş görür mü?’ deyip, alay ettiler.”

Van’da İşkence ve Diğer Kötü Muamele İddiası

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Van’ın Gürpınar ilçesinin Dikbıyık köyünün 
askerler tarafından abluka altına alındığı ve köyde 
yaşayan kişilere işkence yapıldığı iddia edildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

8 Kasım 2019 tarihinde ve devam eden günlerde 
İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alı-
nan ve aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin 
de bulunduğu 1’i çocuk 36 kişinin gözaltında iş-
kenceye maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu 36 
kişinin gözaltında kendilerini “devlet yetkilisi” ola-
rak tanıtan, polis olmayan kişiler tarafından sorgu-
lanmaya çalışıldığı, kamera bulunmayan odalarda 
fiziksel şiddete maruz kaldıkları, bu kişilere sağlık 
raporu için hastaneye götürülürken ters kelepçe 
uygulandığı bildirildi.

İzmir’de Gözaltında ve Cezaevinde İşkence ve 
Kötü Muameleye Maruz Kalan Gazeteciler

Melike Aydın ve Ruken Demir’in Türkiye Gazete-
ciler Sendikası avukatı Ülkü Şahin ile yaptıkları gö-
rüşmede gözaltında ve cezaevinde maruz kaldıkları 
işkence ve kötü muameleyi anlattıkları öğrenildi. 12 
Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ve 16 Kasım 
2019 tarihinde ‘örgüt adına faaliyet yürütmek’ suç-
lamasıyla tutuklanan Demir ve Aydın’ın gözaltına 
alındıkları sırada ters kelepçelendikleri, kelepçeli 
halde polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları, 
adli muayene için götürüldükleri Alsancak Devlet 
Hastanesi’nde doktorun, “sen direnmesen, aslan 

kaldıkları işkence ve kötü muameleye dair şunları 
belirtti: “Bizi yere yatırıp, ters kelepçe yaptılar. Biz 
kelepçeliyken bizi darp etmeye başladılar. O sırada 
polislerden biri, ‘Devrem kamera var yapma’ dedi. 
Sonra bizi oradan kamerasız alana götürerek uzun 
süre darp ettiler. Yüzümüze ve karın boşluğumuza 
vurdular. Arabayla Şişli Emniyet binasına götürü-
lürken de arabada sürekli fiziksel şiddete maruz 
kaldık. Sonrasında çıplak arama dayatıldı. (…) İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldük. Orada 
‘üstünüzü çıkarın’ denildi. Çıkarmayacağız dedi-
ğimiz anda dört polis daha odaya girdi ve bir saat 
boyunca işkence gördük. Kafalarımız duvarlara 
vuruldu, elbiselerimiz çıkarılarak, ‘Size burada ne 
yapacağımızı çok iyi biliyoruz’ denildi. Ardından 
bize ters kelepçe yapıldı. Daha sonra beni 4 saat 
boyunca DAİŞ’lilerin arasında tuttular”. Götürül-
dükleri Metris Cezaevi girişinde de çıplak aramaya 
zorlandıklarını belirten Can Çıldır, cezaevinde 11 
gün boyunca tek kişilik hücrelerde tutulduklarını 
ifade etti.

Urfa’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Kişiler

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hareka-
tına dair sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle, 18 
Ekim 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev baskının-
da gözaltına alınan Mahmut Polat ile çocukları M. 
A. P (17) ve S. P. (20) isimli 3 kişinin evlerinde ve 
gözaltında polis şiddetine ve tehdidine maruz kal-
dıkları öğrenildi. Haberde, kapıyı kırarak eve giren 
polislerin Mahmut Polat ile 2 çocuğunu yere yatırıp 
ters kelepçe uyguladığı, daha sonra M. A. P. ve S. 
P.’yi ayrı bir odaya alarak fiziksel şiddet uyguladığı, 
Mahmut Polat’ı “Devlet bize vur emri vermiş. Sizi 
öldürebiliriz” diyerek tehdit ettiği belirtilmektedir. 
Gözaltına alındıktan sonra götürüldükleri Terör-
le Mücadele Şubesi’nde Mahmut Polat ile S. P.’nin 
fiziksel şiddete maruz kaldığı, sağlık kontrolü için 
götürüldükleri hastanede ise gözaltı aracından çı-
karılmadıkları ve doktoru hiç görmedikleri bildi-
rildi.

Edirne’de Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

Ozan Okur isimli 1 kişinin 20 Eylül 2019 tarihinde 
Adana’ya gitmek üzere geldiği Edirne Otogarı’nda 
polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, parasına, 
cep telefonuna ve biletine el konulduğu ve tehdit 
edildiği öğrenildi. Haberde, otobüs saatini bekle-
diği sırada yanına gelen bir sivil polis tarafından 
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ğım ve 8 gün gözaltında tutulduğum süreçte de bu 
uygulamaya maruz kaldım. Akabinde mesaj ile ra-
hatsız edildim”.

Mardin’de Gözaltında Ajanlık Dayatmasına 
Maruz Kalan Kişi

27 Kasım 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev 
baskınında gözaltına alınan Artuklu Üniversitesi 
öğrencisi Hatip Öncü’nün, gözaltında kendilerini 
“istihbaratçı” olarak tanıtan 3 kişi tarafından ajan-
lık dayatmasına maruz kaldığı, reddetmesi üzerine 
sözlü şiddete ve hakarete maruz kaldığı öğrenildi. 
Hatip Öncü’nün İHD’ye başvurduğu ve Mardin 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bu-
lunduğu bildirildi.

Diyarbakır’da İşkence ve Kötü Muamele

2 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesin-
de bulunan bir eve yapılan baskın sırasında evde 
bulunanlar polisin fiziksel şiddetine maruz kaldı. 
Gözaltına alınanlardan biri tutuklandı diğer ise 
serbest bırakıldı.

Polis şiddetine maruz kalan kişilerin ÖHD’ye yap-
tığı başvurusu sonrasında 19 Aralık 2019 tarihinde 
polisler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu 
öğrenildi.

ÖHD Diyarbakır Şube Eş Başkanı Halise Daka-
lı, basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: 
“Kolluk görevlilerinin hukuka aykırı uygulamaları 
eve giriş anıyla başlıyor. Tüm arama işlemleri sü-
resince de işkence ve kötü muamele uygulamaları 
sürüyor. Arama işlemleri sırasında evdeki tüm aile 
bireyleri tekmeleniyor, banyoda yere yatırılıyor. 
Cinsel içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalıyor-
lar, dini değerleri aşağılıyorlar. Şeker hastası olan 
annenin ilacını almasına müsaade edilmiyor (…) 
[Gözaltına alınan M. Ç.] tek başına odaya kilitle-
niyor. El ve ayakları kelepçelenerek darp ediliyor. 
Vücudunun birçok yerine elektroşok uygulanıyor. 
TEM Şube’ye götürülen iki kardeşin ‘Darp ve cebir 
yoktur’ şeklindeki sağlık raporu, görevliler tarafın-
dan kabul edilmiyor. Görevlilerin ‘İşkence ve cebir 
vardır’ raporu alınmadan kardeşleri teslim almaya-
caklarını belirtmeleri üzerine kardeşler tekrardan 
hastaneye götürülüp, darp ve cebir raporu alınıyor. 
Darp raporları, savcılığın soruşturma dosyasında 
bulunuyor.”.

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, basında 
yer alan açıklamasında olayla ilgili şunları belirtti: 

parçalarım böyle yapmazdı” dediği öğrenildi. Ayrı-
ca polisin Ruken Demir’i çıplak aramaya zorladığı, 
“evde aratmazsan nezarette dört kişi arar” tehdi-
dinde bulunduğu, Melike Aydın’ın cezaevinde çıp-
lak aramaya maruz kaldığı bildirildi. İfade işlemleri 
sırasında polisin “sohbet” adı altında ajanlık dayat-
masında bulunduğunu, polisle işbirliği yapmaları 
halinde tutuklanmayacaklarının söylendiğini ifade 
eden Demir ve Aydın’ın cezaevinde de gardiyanla-
rın sözlü şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

Erzurum’da Özel Güvenlik Görevlilerinin 
Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan Kişiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Ka-
sım 2019 tarihinde düzenlenen halk toplantısına 
katılmak isteyen Hanifi Zengin ve Emircan Zengin 
isimli 2 kişinin, belediye binasından çıkarılırken 
özel güvenlik görevlilerinin fiziksel şiddetine ma-
ruz kaldıkları, şiddet nedeniyle Emircan Zengin’in 
kolunun kırıldığı öğrenildi. Daha sonra belediye 
binasına gelen polisler tarafından Gürcükapı Polis 
Karakolu’na götürülen 2 kişinin aynı gün serbest 
bırakıldıkları bildirildi.

İstanbul’da Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiası

23 Kasım 2019 tarihinde Direnişler Meclisi tara-
fından İstanbul’un Şişli ilçesinde yapılacak olan 
‘KHK’lar iptal edilsin’ konseri için Cemil Candaş 
Kültür Merkezi’ne gelenlere yönelik polis müdaha-
lesinde gözaltına alınan 18 kişinin götürüldükleri 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu 
haberlerde, gözaltına alınan kişilerden zorla par-
mak izi alınmaya çalışıldığı ve bu sırada bu kişile-
rin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları, yere 
yatırılarak tekmelendikleri ve ezildikleri, maruz 
kaldıkları şiddete bağlı olarak Nuriye Gülmen’in 
kaburgasında ezikler olduğu bildirildi.

Ankara’da Polisin Tacizine Maruz Kalan Gazeteci

26 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ve 2 Ara-
lık 2019 tarihinde serbest bırakılan gazeteci Beri-
van Altan, serbest bırakılmasının ardından maruz 
kaldığı polis tacizine ilişkin 26 Aralık 2019 tari-
hinde İHD Genel Merkezi’nde bir basın toplantı-
sı düzenledi. Berivan Altan açıklamasında şunları 
belirtti: “Sürekli haberini yaptığımız bir konu ile 
bizzat ben de muhatap oldum. Özellikle son 5 yıl-
dır gözaltına alınan herkese uygulanmaya başladı. 
Benzer uygulamaya, 26 Kasım’da gözaltına alındı-
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A. E. ile görüşen avukatın beyanı: “Müvekkil ile ya-
pılan ilk görüşme [10 Aralık 2019] esnasında neza-
ret odasına, yürüyebilecek durumda olmadığı için 
polisler eşliğinde getirildi. İki gece hastanede tedavi 
görmüş. Gözle görülür şekilde vücudunun birçok 
yerinde yaralar vardı. İşkence esnasında kaburga-
sında kırık olduğunu söyledi. Buna ilişkin reçetede 
de kaburga kırığı ibaresi vardı. Yaklaşık 5-6 saat bo-
yunca polis işkencesine maruz kaldığını beyan etti. 
Bu durum adli muayene esnasında doktor tarafın-
dan tespit edilmiştir.”

İ. Ç. ile görüşen avukatın beyanı: “İ. Ç.’nin avukat 
görüşme odasına alındığı vakit yorgun ve bitkin ol-
duğu, halen rahat nefes almakta zorlandığı, gözle 
görülür vaziyette yüz kısmında darptan dolayı yara 
izlerinin olduğu görülmüştür. İ. Ç. vücudundaki 
işkence ve darptan dolayı hala ağrılarının devam 
ettiğini, göğsünün şiddetli bir şekilde ağrıdığını 
belirtmiştir. Görüşmenin devamında şahsın rıza-
sı alınmak suretiyle elbiseleri kaldırılmış, özellikle 
sırt bölgesinde ciddi yara, morarma ve şişliklerin 
olduğu anlaşılmıştır. Şahsa söz konusu bu yara izle-
ri sorulduğunda köyde gözaltına alındığı vakit kol-
luk kuvvetleri tarafından saatlerce işkenceye maruz 
kaldığın belirtmiştir.”

L. Ç. ile görüşen kişinin avukatın beyanı: “L. Ç.’nin 
avukat görüşme odasına alındığı vakit yürümekte 
zorlandığı, sol ayağından dolayı topal aksak yürü-
düğü, olayın şokunu halen üzerine atamadığı görül-
müştür. Gözaltındaki şahıs ile yapılan görüşmede; 
L. Ç. vücudundaki işkence ve darptan dolayı hala 
ağrılarının devam ettiğini, -özellikle sol kalça kısmı 
ile sol ayak bilek üstünde ağrıların devam ettiğini 
belirtmiştir. Görüşmenin devamında yine şahsın 
rızası alınmak suretiyle elbiseleri kaldırılmış, sol 
kol, sol kalça ve sol ayağın bilek üstünde ciddi yara, 
morarma ve şişliklerin olduğu anlaşılmıştır. Şahsa 
söz konusu bu yara izleri sorulduğunda köyde ika-
metinde gözaltına alındığı vakit kolluk kuvvetleri 
tarafından annesinin gözleri önünde uzun bir süre 
işkenceye maruz kaldığını, keza üzerinde herhangi 
bir suç aleti olmayıp kollukça derdest edilmesine 
rağmen ev içerisinde işkenceye maruz kaldığını be-
lirtmiştir.”4

4 https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/
a927c1bf-7951-4fd6-b8f7-6c35ff78410f.pdf 

“Şüpheli/mağdur M. Ç., kendisine elektro şok ve-
rildiğini, kolunun işkence sonucunda çatladığını ve 
vücudunun çeşitli yerlerinde morlukların oluştu-
ğunu ifade etmiştir. Diğer şüpheli/mağdur M. Ç ise, 
daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağın-
da platin olduğunu söylemesine rağmen özellikle o 
bölgeden darp edildiğini, bu nedenle olaydan son-
ra yürüme güçlüğü çektiğini, dudağının patladığını 
ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine bağlı 
morlukların oluştuğunu ifade etmiştir.”

Ağrı’da İşkence İddiası ve Gözaltına Alınan 
Kişiler

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 6 
Aralık 2019 tarihinde polis ve jandarma tarafından 
yapılan operasyon sonrasında 10 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Hanım Aksoy, Gönül Aksoy, Birgül 
Çetin, Zozan Kaya, Cemal Aksoy, Ahmet Aksoy, 
Kemal Aksoy, Sıdık Çetin. Söz konusu haberlerde 
köyde yaşayan kişilerin köy dışına çıkışlarına izin 
verilmediği ve işkenceye maruz kaldıkları iddia 
edildi.

Diyarbakır’da İşkence İddiası ve Gözaltına 
Alınan Kişiler

Diyarbakır’ın Çınar, Bağlar ve Kayapınar ilçesine 
bağlı köylerde, 8 Aralık 2019 tarihinde yapılan ev 
baskınlarında 16 kişi gözaltına alındı. ÖHD gözal-
tına alınan kişilerin işkenceye maruz kaldıklarına 
dair bilginin kendilerine ulaştığını duyurdu. Gözal-
tına alınanların isimleri: İsmet Yıldız, Hakan Yıldız, 
Mehmet Akyüz, Kabahıdır köyü muhtarı Nail Top-
rak, İsmet Akar, İbrahim Çiftçi, Recep Çiftçi, Lok-
man Çiftçi, Abdulkadir Yağar, Ahmet Doğan, Mah-
mut Derse, Ahmet Derse, Fırat Çetin, Zeki Güçlü, 
Abdulkadri Eken ve ismi öğrenilemeyen oğlu. Gö-
zaltına alınanlarla görüşmek için giden avukatların 
görüştürülmedikleri, köylerde yaşayan kişilerin ise 
köyden çıkışlarının engellendiği öğrenildi

8 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesi-
ne bağlı Çakırtutmaz ve Kılıçkaya köylerinde gö-
zaltına alınanların gözaltına alınırken ve gözaltında 
maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muameleye 
ilişkin olarak İHD Diyarbakır Şubesi ile Diyarbakır 
Barosu tarafından bir inceleme ve tespit raporu ha-
zırlandı. Raporda işkence ve diğer kötü muameleye 
maruz kalanların ve avukatlarının beyanları da yer 
almaktadır:

https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/a927c1bf-7951-4fd6-b8f7-6c35ff78410f.pdf
https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/a927c1bf-7951-4fd6-b8f7-6c35ff78410f.pdf
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Mardin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

Mardin’in Derik ilçesine bağlı Çayköy’de 20 Aralık 
2019 tarihinde gözaltına alınan ve 24 Aralık 2019 
tarihinde mahkeme tarafından adli kontrol şartıy-
la serbest bırakılan 8 kişinin (Sercan Dölek, Vedat 
Belgin, Halil Belgin, Nezir Demir, Aydın Özdorak, 
Bedrettin Özge, Sinan Danış ve Ahmet Yapıcı) gö-
türüldükleri İl Jandarma Komutanlığı’nda fiziksel 
şiddete maruz kaldıkları öğrenildi.

İşkence ve diğer kötü muamele iddialarına ilişkin 
İHD Diyarbakır Şubesi ve TİHV Diyarbakır Tem-
silciliği tarafından bir inceleme ve tespit raporu ha-
zırlanmıştır. 

Gözaltına alınanların avukatı Kemel Erdem, ra-
porda yer alan açıklamasında şunları belirtmiştir: 
“Gözaltına alınan kişiler ile gözaltında görüşme 
sağladık, birçoğunda darp ve cebir izlerinin mev-
cut olduğunu, ancak kaygılarından dolayı başvuru 
yapmak istemediler”

İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan Si-
nan Danışman’ın beyanı: “Köylerde çıkan çatışma-
lardaki şahısları sordular, tanımıyorum dedim.‘Sa-
na 20 yıl kilitleyeceğim belediye başkanlarıyla 
birlikte sana 20 yıl kilitleyeceğim’ dedi. Ben kabul 
etmedikçe hiddetlendi. ‘Haydar diye birini tanıyor 
musun’ dedi. Ben de ‘yok’ dedim. Meğerse beyzbol 
sopasından bahsediyormuş. ‘Tanışırsın’ dedi ve 
sonra masanın üzerinden sopayı aldı. ‘Ellerini aç’ 
dedi, ellerime vurdu (…) Ondan sonra odaya iki 
kişi girdi, sivildiler. Ama asker olup olmadıklarını 
bilmiyorum. Altında sarı üstünde mavi vardı, her 
ikisi aynı giyinmişti. Hakaret ederek beni nezarete 
gönderdiler.5

Diyarbakır’da Gözaltına İşkence ve Kötü 
Muamele

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Or-
ganize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından 25 Ara-
lık 2019 tarihinde gözaltına alınan B. Y.’nin gözal-
tında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı 
öğrenildi. Haberlerde B. Y.’nin avukatı Berivan Tu-
ran’ın müvekkili ile görüştürülmediği, buna itiraz 
eden avukat Özgür Deniz İzgi’nin bir polis tarafın-
dan “Senin kafanı cama gömerim” denilerek tehdit 
edildiği bildirildi.

5 https://www.ihddiyarbakir.org/Content/
uploads/9d3f2894-cb8e-45ae-9f4b-539e32b2399b.pdf 

Ağrı’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz Kalan 
Çocuklar

9 Aralık 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
sinde ehliyetleri olmadığı için polisin “dur” ihtarı-
na uymayan iki çocuğun polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları öğrenildi. Söz konusu haberde M. 
F. (16) ve E. C. A. (15) isimli çocukların bulunduğu 
araca polisin önce ateş açtığı daha sonra zırhlı araç-
la çarptığı ve araçtan indirilen çocukların polisin 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı belirtildi. Elleri bir-
birine kelepçelenerek hastaneye götürülen çocuk-
lara maruz kaldıkları şiddeti belgeleyen bir rapor 
verilmediği bildirildi.

Mersin’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele

9 Aralık 2019 tarihinde Edirne’de gözaltına alın-
dıktan sonra Mersin’e getirilen Gernas Atuğ isimli 
kişinin tutulduğu Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı öğ-
renildi.

Gernas Atuğ’un babası Nureddin Atuğ’un İHD 
Mersin Şubesi’ne başvurduğu bildirildi.

İstanbul’da Polisin Fiziksel Şiddetine Maruz 
Kalan Kişi

15 Aralık 2019, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesin-
de Rojvan Adsan isimli bir kişinin yapılan bir GBT 
kontrolü sırasında polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi. Haberde maruz kaldığı fiziksel 
şiddeti belgelemek için cep telefonu ile görüntü 
alan Rojvan Adsan’ın ikinci kez polisin fiziksel şid-
detine maruz kaldığı ve bu sırada bir polis memu-
runun Adsan’ın başına silah dayadığı belirtildi.

Olay yerine gelen bir başka polis memurunun ise 
Adsan’a “Biz devletiz hem döveriz hem severiz. Var 
mı bir itirazın? (…) istediğimiz zaman döveriz iste-
diğimiz zaman severiz. Az önce seni terbiye etme-
miz gerekliydi. Arkadaşlar terbiye etti. Bak ben de 
seni seviyorum” dediği bildirildi.

Maruz kaldığı polis şiddetini belgelemek için Mi-
mar Sinan Hastanesi’ne giden Rojvan Adsan’ın 
burada da aynı polisler tarafından “sonra görüşece-
ğiz” denilerek tehdit edildiği öğrenildi. Rapor alan 
Rojvan Adsan’ın Büyükçekmece Cumhuriyet Baş-
savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/9d3f2894-cb8e-45ae-9f4b-539e32b2399b.pdf
https://www.ihddiyarbakir.org/Content/uploads/9d3f2894-cb8e-45ae-9f4b-539e32b2399b.pdf
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alan ifadelerinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü ta-
rafından arandığını ve Gökhan Türkmen’in oradan 
Ankara’ya götürüleceğinin bildirdiğini belirtti. 

Gökhan Türkmen’İn eşi 16 Kasım 2019 tarihin-
de basında yer alan açıklamasında “Eşimi nihayet 
görebildim. Aşırı zayıflamıştı. Elleri aşırı beyazdı. 
Diğerlerinin  [diğer zorla kaybedilen ve daha son-
ra gözaltında ortaya çıkan kişiler] dediklerini dedi. 
Twitter paylaşımı yapma, başvuruları geri çek, avu-
kat istemiyorum.”

Gökhan Türkmen sevk edildiği mahkeme tarafın-
dan “FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında tu-
tuklandı. 

Yasin Ugan ve Özgür Kaya

Yasin Ugan (43) ve Özgür Kaya (41) isimli iki ki-
şinin Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi 
1847. Sokak’ta kaldıkları evin 13 Şubat 2019 tari-
hinde, kendilerini sivil polis olarak tanıtan ve elle-
rinde otomatik silah bulunan yaklaşık 40 kişilik bir 
grup tarafından basıldığı ve iki kişinin kaçırıldığı 
öğrenildi. 

Başlarına siyah poşet geçirilmiş olarak beyaz bir 
minibüse bindirilen Yasin Ugan ve Özgür Kaya’dan 
söz konusu tarihten beri hiçbir şekilde haber ala-
mayan yakınlarına başvuru yaptıkları Ankara Em-
niyet Müdürlüğü tarafından da herhangi bir bilgi 
verilmediği öğrenildi.

Ayrıca olayla ilgili olarak Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü’nü arayan HDP Kocaeli milletvekili Faruk 
Gergerlioğlu’na “araştırıp size döneceğiz” yanıtı 
verilmesine karşın daha sonra hiçbir açıklamada 
bulunulmadığı bildirildi.

Mehmet Koç

17 Ocak 2019 tarihinde basında Mersin’de HDP 
Mersin Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Koç’un so-
kakta yürüdüğü sırada polis tarafından zorla alıko-
nularak şehir merkezi dışında bir yere götürüldüğü 
ve burada işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı öğrenildi.

Mehmet Koç olayla ilgili olarak şunları belirtti: 
“Beni durdukları yer tenhaydı. Tartışırken birden 
yüzü maskeli polis, ellerime ters kelepçe takarak 
araca bindirmek istedi. Ben de bağırınca silahın 
dipçiğiyle kafama vurdu ve araca bindirdiler. Beni 
araç içerisinde dövmeye devam ettiler. Araç ile 
Dikilitaş’ta bulunan bahçelere götürdüler. Burada 
araçtan indirdikten sonra vurmaya devam ettiler. 
Vururken, ‘biliyoruz bu mahallelerde ne kadar ey-
lem varsa sen düzenliyorsun. Bu, sana yaptıkları-
mız daha başlangıç. Görürsün sana daha neler ya-
pacağız’ dediler. Beni orada da dövdükten sonra o 
soğukta beni dereye doğru sulara attılar (…) Beni 
suya attıktan sonra orada bırakıp gittiler. Ben de 
daha sonra oradan çıkarak eve gittim.”

Haberde ayrıca Mehmet Koç’un maruz kaldığı po-
lis şiddetini belgelemek için gittiği hastanede aldığı 
sağlık raporuna görevli polis memuru tarafından el 
konulduğu belirtildi.

Gökhan Türkmen

KHK ile ihraç edilmiş kamu görevlisi Gökhan 
Türkmen isimli bir kişinin 6 Şubat 2019 tarihinde 
Antalya’nın Kepez ilçesinde kaçırıldığı öğrenildi. 

6 Kasım 2019 tarihinde, Gökhan Türkmen’in An-
talya Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi. 
Gökhan Türkmen’in eşi Zehra Yılmaz basında yer 

2.2. ZORLA KAYBEDİLME ve KAÇIRILMA

2019 yılı içinde 4’ü teşebbüs olmak üzere 15 ayrı olayda toplam 16 kişinin kaçırıldığı veya kaçırılma 
girişimine maruz kaldığı tespit edilmiştir.

2019 yılı içinde tespit ettiğimiz 15 zorla kaçırma ve kaçırma girişimi olaylarından 5’i Ankara’da, 
2’si Van’da, 3’ü İstanbul’da, 1’i Diyarbakır’da, 1’i Edirne’de, 1’i Antalya’da, 1’i Kocaeli’de ve 1’i ise 
Mersin’de yaşanmıştır.

5 olayda kaçırılan 5 kişi aynı gün içinde serbest bırakılmıştır. 7 kişinin zorla kaybedildiği 6 olayda 
ise, 6 kişinin, ayrıntıları aşağıda aktarılan biçimde kaçırıldıkları tarihten aylar sonra gözaltında 
oldukları öğrenilmiştir. 1 kişi ise halen kayıptır.

Kaçırılan kişilerin tamamı (11 kişi) işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır. Kaçırılmaya 
çalışılan 2 kişi de işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştır.
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Mustafa Yılmaz

Ankara’da yaşayan KHK ile ihraç edilmiş kamu gö-
revlisi Mustafa Yılmaz (32) isimli bir kişinden 18 
Şubat 2019 tarihinde beri haber alınamadığı öğre-
nildi. 

Mustafa Yılmaz’ın zorla kaybedilmesine ilişkin ola-
rak Ankara Barosu tarafından hazırlanan raporda 
şu değerlendirmeler yapılmaktadır: “Mustafa Yıl-
maz’ın yaşamını tehdit eden koşullar altında kay-
boduğuna ilişkin kuvvetli şüphe vardır (…) Yü-
rütülen soruşturmanın yasal mevzuata uygun bir 
şekilde yürütülmediği saptanmıştır.6 

21 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mustafa Yılmaz’ın Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutulduğu öğrenil-
di. Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz basında 
yer alan ifadelerinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şubesi tarafından arandığını ve 
Mustafa Yılmaz’ın Altındağ ilçesindeki Karapürçek 
Karakolu yakınlarında bulunarak gözaltına alındı-
ğının bildirdiğini belirtti. Mustafa Yılmaz 26 Ekim 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
“FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında tutuklan-
dı.

Salim Zeybek

Bilgi Teknolojileri Kurumu eski çalışanı Salim Zey-
bek isimli 1 kişinin 21 Şubat 2019 tarihinde Edir-
ne’de aracının önü kesilerek kaçırıldığı öğrenildi.

29 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 2019 yılının Şubat ayında Edirne’de zorla 
kaçırılan, Salim Zeybek’in Yasin Ugan, Özgür Kaya 
ve Erkan Irmak ile birlikte Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuldukları 
öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kayıp 
kişilerin ailelerine, söz konusu dört kişinin önceki 
gün akşam saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü binasına yakın bir yerde sırt çantaları ile yürür-
ken rutin GBT kontrolünde gözaltına alındıklarını 
bildirdiği öğrenildi. Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim 
Zeybek ve Erkan Irmak’ın 10 Ağustos 2019 tarihin-
de sevk edildikleri mahkeme tarafından “FETÖ/
PDY Soruşturması” kapsamında tutuklandı.

6 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.
aspx?DUYURU&=3214 

Yasin Ugan’ın eşi Selda Ugan basında yer alan açık-
lamasında şunları ifade etti: “Eşim Yasin Ugan 13 
Şubat 2019 cuma Günü, (…) kendisini ‘sivil polis’ 
olarak tanıtan bir ekip tarafından başına poşet ge-
çirilerek kaçırıldı. Bütün mahallenin gözü önünde 
meydana gelmiş bu olay. O günden bu yana defa-
larca Ankara Emniyeti’ne ve birimlerine sorduk. 
Herhangi bir bilgi alamadık ne durumdadır, nere-
dedir diye. Şu an hiçbir şey bilmiyoruz.”

Basında yer alan haberlerde, Yasin Ugan ve Özgür 
Kaya’nın daha önce Ayten Öztürk’ün Lübnan’dan 
Türkiye’ye getirildikten sonra 6 ay boyunca işken-
ce gördüğü MİT’e ait olan yere götürüldüğü iddia 
edildi.

29 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 2019 yılının Şubat ayında Ankara’da zorla 
kaçırılan, Yasin Ugan ile Özgür Kaya’nın Salim 
Zeybek ve Erkan Irmak ile beraber Ankara Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutul-
dukları öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün 
kayıp kişilerin ailelerine, söz konusu dört kişinin 
önceki gün akşam saatlerinde Ankara Emniyet 
Müdürlüğü binasına yakın bir yerde sırt çantaları 
ile yürürken rutin GBT kontrolünde gözaltına alın-
dıklarını bildirdiği öğrenildi. Yasin Ugan, Özgür 
Kaya, Salim Zeybek ve Erkan Irmak’ın 10 Ağustos 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan “FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında tu-
tuklandı. 

Erkan Irmak

Erkan Irmak isimli bir kişinin 16 Şubat 2019 ta-
rihinde İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki evinin 
önünden zorla kaçırıldığı öğrenildi. 

29 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 2019 yılının Şubat ayında İstanbul’da zorla 
kaçırılan, Erkan Irmak’ın Yasin Ugan, Özgür Kaya, 
Salim Zeybek ile beraber Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tutuldukları 
öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün kayıp 
kişilerin ailelerine, söz konusu dört kişinin önceki 
gün akşam saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü binasına yakın bir yerde sırt çantaları ile yürür-
ken rutin GBT kontrolünde gözaltına alındıklarını 
bildirdiği öğrenildi. Yasin Ugan, Özgür Kaya, Salim 
Zeybek ve Erkan Irmak’ın 10 Ağustos 2019 tarihin-
de sevk edildikleri mahkeme tarafından “FETÖ/
PDY Soruşturması” kapsamında tutuklandı.

http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=3214
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=3214
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ler, özellikle sırtıma vurdular, sopayla vurdular. ‘Bu 
memleketi terk edeceksiniz’, ‘Sizin gibi teröristleri 
burada barındırmayacağız’ gibi sözler söylediler. 
Ben olayı idrak edemezken bana, ‘Senin kim oldu-
ğunu biliyoruz’, ‘Pis Kürt’, ‘Sizi bilmem ne yapaca-
ğız’ gibi ifadeler kullandılar. Daha sonra arabaya 
binip gittiler. Ondan sonra bir toplu taşıma vasıta-
sıyla eve dönebildim”.

İkram Doğan

HDP Gençlik Meclisi Üyesi İkram Doğan’ın 29 Ha-
ziran 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 
kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişiler ta-
rafından kaçırıldığı ve götürüldüğü ormanlık alan-
da işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı 
öğrenildi. İkram Doğan’ın maruz kaldığı işkence ve 
diğer kötü muameleyi belgeleyen bir rapor aldığı ve 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’ne başvur-
duğu bildirildi.

İkram Doğan kaçırılması ile ilgili olarak şunları 
söyledi: “29 Haziran Cumartesi sabahı evden çık-
tım, HDP Kadıköy ilçe binasına geçtim. Orada 
kahvaltı yaptım. Öğlen saatlerinde Kadıköy ilçe 
binasından çıktım. Ataşehir’e gidecektim. Yol ke-
narında 4 kişi apar topar kafamı eğip beni arabaya 
bindirdiler. Küfür ve hakaret ettiler. Yaklaşık bir 
saat boyunca kafam dizlerimin arasında, arabanın 
içinde gidiyorduk. Beni kaçırdılar. Bir saatlik bir 
yolculuktan sonra bir deniz kenarına götürdüler. 
Orada kişisel eşyalarımı aldılar. Bu sefer gri renkli 
transporter model bir araca bindirdiler (…) Beni 
alıp bir ormana götürdüler. Arabadan çıkarıp üstü-
me çullandılar. Beni dövüp işkence yaptılar. Ölüm-
le tehdit ettiler. ‘Daha önce bu ormanda birçok ki-
şiyi yok ettik’ dediler.”

M. A.

11 Temmuz 2019 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesin-
de bulunan Yalı Mahallesi’nde M. A. isimli bir kişi-
nin beyaz Toros bir aracın içinden inen maskeli ki-
şiler tarafından kaçırılmak istendiği ifade edildi. M. 
A.’nın kaçırılma girişimi sırasında sokak ortasında 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı bil-
dirildi. Basında yer alan haberlerde, çevredekilerin 
tepki göstermesi üzerine M. A.’yı serbest bırakan 
maskeli kişilerin yakında bulunan Çevik Kuvvet 
Müdürlüğü’ne girdikleri iddia edildi.

M. A. kaçırılma girişimi ile ilgili şunları belirtti: 
“Yalı Mahallesi’nde bulunan evimden çıkıp işi-

X

ÖDP 5 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile 
bir üyelerinin Ankara’da kendini istihbarat görev-
lisi olarak tanıtan kişiler tarafından zorla bir araca 
bindirilerek kaçırıldığını duyurdu. Kaçırılıp ajanlık 
dayatmasına maruz kalan kişinin daha sonra ser-
best bırakıldığı öğrenildi.

Serhat Demirtaş

ESP Ataşehir İlçe Başkanı Serhat Demirtaş’ın İstan-
bul’un Esenler ilçesinde 16 Nisan 2019 tarihinde, 
yüzlerinde kar maskesi olan sivil giyimli iki kişi 
tarafından kafasına çuval geçirilerek kaçırıldığı ve 
bilinmeyen bir yere götürülerek işkenceye maruz 
bırakıldığı öğrenildi. Serhat Demirtaş basında yer 
alan ifadelerine şunları belirtti: “(…) Başımda çu-
val olduğu için nereye götürüldüğümü göremedim 
ama beni en son nezarethane benzeri bir yere gö-
türdüler. Nezarethanede sırtımı demir parmaklık-
lara dayayıp, plastik kelepçe taktılar. Sürekli ayakta 
durmaya zorladılar. (…) ‘Yapmayacaksınız açlık 
grevi, açlık grevine filan girmeyeceksin’ diye tehdit 
ettiler. Geçen gün gözaltına alındığımda darp edil-
diğim için yüzümde oluşan yaralara bastırarak ve 
belime yumruklar vurarak işkence yaptılar. Bir süre 
sonra beni çözdüler ve içi su dolu bir kovaya başı-
mı defalarca sokup sokup çıkararak aynı tehditleri 
savurdular. Tüm bu işkenceler karşısında bir süre 
sonra bayıldığım için beni tokatla uyandırdılar. 
Sonra beni kaçırdıkları yerin yakınana geri bırak-
tılar.”

M. A.

24 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan M. A. 
isimli bir kişinin 22 Haziran 2019 tarihinde evinin 
önünde, kendini polis olarak tanıtan 3 kişi tara-
fından zorla bir araca bindirilerek şehir dışındaki 
ormanlık bölgeye götürüldüğü öğrenildi. M. A.’nın 
götürüldüğü yerde işkence ve diğer kötü muamele-
ye maruz kaldığı bildirildi.

Maruz kaldığı kaçırılma olayı sonrasında yaşadığı 
şehri terk eden M. A., olayla  ilgili şunları belirtti: 
“Polis diye tanıttılar kendilerini. Ben oraya (Kent 
Ormanı) gideceğimizi bilmiyordum. Önce insancıl 
konuştular. Ondan sonra yaşandı işkence. (…) Te-
dirgin oldum. Polis olduklarına dair kimlik istedim 
ama kimlik falan da göstermediler. Bana ırkçı ha-
karetlerde bulundular, şehri terk etmemi söyledi-
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Hayrullah Narin

11 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ankara’nın Eryaman ilçesinde Eğitim-Sen 
üyesi Hayrullah Narin isimli 1 kişinin kendilerini 
polis olarak tanıtan kişiler tarafından siyah bir mi-
nibüse zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği öğre-
nildi. Hayrullah Narin’in kaçırılma girişimi ile ilgili 
olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Hayrullah Narin, basında yer alan açıklamasında 
şunları belirtti: “Benimle dost olduklarını belirt-
tiler. Ben dost olmadığımızı söyleyip eğer gözaltı 
yapacaksanız avukatımı arayacağım dedim. Araç 
içindeki başka bir kişi ise ‘Artistlik yapma, bin ara-
ca’ dedi. Bir diğeri ise kolumu tutup çekmeye çalı-
şınca bende ‘Beni kaçırıyorlar’ diye bağırıp markete 
doğru yöneldim. Çevredeki insanların bana doğru 
yönelmesinden sonra ise 3 kişi araca binip uzak-
laştılar.”

Mervan Dündar

13 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Mervan 
Dündar isimli 1 kişinin, kendilerini polis olarak 
tanıtan 3 kişi tarafından arabaya zorla bindirilerek 
kaçırılmaya çalışıldığı; etrafta bulunan diğer kişile-
rin tepki göstermesi üzerine olay yerinden uzaklaş-
tıkları iddia edildi. Mervan Dündar’ın olay yerine 
gelen polisler tarafından ifadesi alınmak üzere ka-
rakola götürüldüğü, burada söz konusu aracın pla-
kasının sahte olduğu bilgisini verdikleri öğrenildi.

me doğru giderken bir beyaz Renault-Toros araç 
önümde durdu. Ne olduğunu anlayamadan beni 
dövmeye başladılar. ‘Yat ulan yat’ diye bağırdılar. 
Yere yatmadım, çünkü niyetlerinin beni araca bin-
dirip kaçırmak olduğunu düşündüm. O yüzden 
araca bindirmek istemelerine rağmen direnmeye 
başladım. O esnada içlerinden biri, ‘Ulan bu mem-
leketi terk edeceksiniz, size yaşam haram, nefes 
almak bile haram’ diye bağırdı. Hakaret ve küfür 
ediyorlardı, ellerindeki coplarla beni dövmeye baş-
ladılar. O esnada çevrede vatandaşlar birikmeye 
başladı. Ben de yüksek sesle bağırınca panikleyip 
hemen yakında bulunan Çevik Kuvvet Karakolu’na 
girdiler. Hastanede tedavi oldum, darp raporumla 
yargıya başvurdum.”

H. G.

H.G. isimli bir kişinin 12 Temmuz 2019 tarihinde 
Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Hacıbekir Ma-
hallesi’nde maskeli kişilerin fiziksel şiddetine ma-
ruz kaldığı ve kaçırılmak istendiği bildirildi.

Yusuf Bilge Tunç

KHK ile mesleğinden ihraç edilmiş Sanayi Bakanlı-
ğı eski çalışanı Yusuf Bilge Tunç’un 6 Ağustos 2019 
tarihinde Ankara’da zorla kaybedildiği öğrenildi. 
Yusuf Bilge Tunç tarafından kullanılan araba 10 
Ağustos 2019 tarihinde terk edilmiş olarak bulun-
du. Yusuf Bilge Tunç’tan halen haber alınamamak-
tadır.  
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Mahkeme, Ayten Öztürk’ün tutukluluk halinin de-
vamına karar verdi ve duruşmayı 3 Ekim 2019 ta-
rihine erteledi.

İstanbul’da Tecavüz İddiasıyla Yargılanan Polis 
Memurları

Özbekistan vatandaşı I. K. 15 Ekim 2018 tarihinde 
İstanbul’un Fatih ilçesinde trafik kontrolü yapan 
polis memurları Şeref Şık ve İsmail Kök tarafından 
aracından indirilmiş ve konulduğu polis aracında 
Şeref Şık tarafından tecavüz edilmiş ve 1.400 TL 
parası gasp edilmişti. Şikâyette bulunmak için Ak-
saray Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi Amirliği’ne 
giden I.K. polis memuru Y. S. ile görüşmüştü. Y. S. 
“Cezasını vereceğim, sen merak etme. Size bir daha 
yaklaşamaz. Yaklaştığında beni arayacaksın” diye-
rek I. K.’nin şikâyet başvurusunu işleme koymamış-
tı. Bir diğer polis memuru E. S. de “O polisin ko-
miseriyim. Cezasını kendim vereceğim. Onu başka 
yere süreceğim” diyerek şikayeti işleme koymamış-
tı. A. B. isimli bir polis amirinin ise şikayetlerin iş-
leme konulması için gerekli emirleri vermediği id-
dia edilmişti. Olayla ilgili olarak Şeref Şık ve İsmail 
Kök gözaltına alındıktan sonra tutuklanış ve diğer 
polis memurları ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakılmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şeref 
Şık için 46 yıla kadar, İsmail Kök için ‘suça yardım’ 
suçundan 10 yıl 6 aya kadar, ‘suçluyu kayırma’ ve 
‘suçu bildirmeme’ suçlarından A. B. için 15 yıl 6 aya 
kadar ve E.S. ile Y.S. için ise 10 yıl 6 aya kadar hapis 
istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 

2’si tutuklu 5 polis memuru hakkında İstanbul 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-

Ayten Öztürk Davası

8 Mart 2018 tarihinde Lübnan’da gözaltına alınan 
ve daha sonra MİT tarafından sorgulandığı 6 ay 
boyunca işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı iddia edilen Ayten Öztürk hakkında An-
kara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan ve daha 
sonra İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderi-
len davanın görülmesine 13 Haziran 2019 tarihin-
de devam edildi.

Mahkemede, maruz kaldığı işkenceye dair beyanda 
bulunan Ayten Öztürk şunları ifade etti: “İlk yirmi 
gün sabah, öğle, akşam konuşmam için özellikle 
psikolojik işkence yaptılar. İğneyle bayılttılar. Gö-
zümü açtığımda herkesi bulanık görüyordum. Yüz-
leri maskeliydi. Devamlı Türklüğü öne çıkaran şar-
kılar dinletiyorlardı. Saçımı çekip kafamı yatırarak 
ağzıma bir hortumla zorla sıvı gıda vermeye çalışı-
yorlardı yemek yemediğim için. ‘Devlet olarak her 
olanağımız var, bayılır düşersin ayıltırız, organını 
kaybedersin, ameliyat eder yine kaldırırız, işkence 
devam eder.’ Sıvı gıdayı kabul etmediğim için üs-
tüm başım şekerli sıvı oluyor ve öylece kuruyordu, 
kokuyordum. Bir ay öyle kaldım. İnce tül çekerek 
ayrılmış bölmede banyo yapmam istendi, orada 
banyo yapmak istemedim. Çok zayıflamıştım. Vü-
cudum pul pul oldu, dökülüyordu. İki çeşit elektrik 
işkencesi uyguladılar. Biri tırnakla parmak arasın-
dan, parmak ucundan vererek uygulanan işkencey-
di. Serçe parmağımdan veriyorlardı. İzi hâlâ var. 
Duvardaki halkalara ellerimi bağlıyorlardı. Regl 
olduğum dönemlerde daha çok işkence yapıyorlar-
dı, bitkin düşüyordum. Üzerime sıvı benzeri şeyler 
sürerek ahlaksız sözler sarf ediyorlardı. Copla taciz 
ve tecavüz etmeye çalışıyorlardı.”

2.3. DAVALAR

İşkence ve diğer kötü muamele iddialarıyla ilgili 2019 yılı içinde 19 dava takip edilebilmiştir. Bu da-
vaların 15’inde ilk derece yargılama 2019 yılı içinde tamamlanmıştır. 4 davanın görülmesine 2020 
yılı içinde devam edilecektir. Yargılamanın tamamlandığı 15 davanın 12’sinde mahkeme sanıkları 
çeşitli sürelerde hapis veya çeşitli miktarlarda para cezası ile cezalandırmıştır. 4 davada mahkeme 
cezayı ertelemiş veya hükmün açıklanmasını geri bırakmıştır. 3 davada mahkeme beraat kararı 
vermiştir.

İşkence ve diğer kötü muamele iddialarıyla ilgili yapılan tespit edebildiğimiz 9 suç duyurusu/başvu-
ru ile ilgili savcılıklar veya ilgili kurumlar kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir.

Lübnan’da gözaltına alınıp Türkiye getirilen Ayten Öztürk ise 6 ay boyunca maruz kaldığı işkence ve 
diğer kötü muameleyi hakkında açılan davanın duruşmasında açıkladı.
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Ankara’da Gözaltında İşkence İddiası ile İlgili 
“Kovuşturmaya Yer Olmadığı” Kararı

4 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 10 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınan 
“İşimizi Geri İstiyoruz” eylemi katılımcılarının 13 
Aralık 2018 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü’nde ve sonrasında Ankara Adliyesi’nde maruz 
kaldıkları polis şiddeti ile ilgili yaptıkları suç du-
yurusu hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı ve-
rildiği öğrenildi. Avukatların karara itiraz edeceği 
bildirildi.

Diyarbakır’da Yargılanan Polis Memurları ve 
Sivil Kişiler

9 Eylül 2010 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde kendilerinden kimlik soran polislerden 
kimliklerini göstermelerini isteyen Paşa Sakar, 
Cengiz Sakar ve Engin Sakar isimli 3 kardeş ile İ. G. 
ve M.E . isimli iki polis memuru arasında tartışma 
çıkmıştı. Takviye polis ekiplerinin de gelmesiyle 3 
kardeş polislerin fiziksel şiddetine maruz kalmış ve 
gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 13 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘Tehdit ve göre-
vi yaptırmamak için direnme’ suçlarında Paşa Sa-
kar, Cengiz Sakar ve Engin Sakar’ın beraatına karar 
verdi. Mahkeme ‘polise hakaret suçundan’ ise 3 ki-
şiyi ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme ‘yetki sınırını aşma’ ve ‘basit yaralama’ 
suçlarından sanık polis memuru İ. G.’nin beraatına 
karar verdi. Mahkeme diğer sanık polis memuru 
M. E.’yi ise ‘basit yaralama’ suçundan 3 bin TL para 
cezasıyla cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

Perihan Pulat’a Fiziksel Şiddet Uyguladığı İçin 
Yargılanan Polis Memuru

“İşimi Geri İstiyorum” eylemi katılımcılarından 
Perihan Pulat’ın (77) eyleme yönelik 1 Mayıs 2018 
tarihinde yaşanan polis müdahalesinde yaralanma-
sı ile ilgili olarak 1 polis memuru hakkında Ankara 
14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

Perihan Pulat, eyleme yönelik müdahale sırasında 
maruz kaldığı polis şiddeti hakkında şunları belirt-
mişti: “1 Mayıs günü Mimarlar Odası önünde bek-

mesine 1 Mart 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme 
savunmaların ardından, tutuklu sanıklardan İsmail 
K.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın görülmesine 26 Nisan 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme İsmail K.’nin ‘kişiyi hürriye-
tinden yoksun kılma suçuna yardım etme’ suçun-
dan beraatına; Ahmet B., Enes S. ve Yaşar S.’nin ise 
‘suçluyu kayırma’ suçundan beraatına karar verdi. 
Mahkeme Ahmet B., Enes S. ve Yaşar S.’yi ‘kamu 
görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçundan ayrı ayrı 
7 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Şeref Ş.’nin 
‘görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak su-
retiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanması-
na veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi 
zorlamak’ suçundan 4 yıl 2 ay, ‘kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılmak’ suçundan 5 yıl, ‘silahla ve kamu gö-
revinin kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı’ 
suçundan 15 yıl olmak üzere toplam 24 yıl 2 ay ha-
pis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Kamu Personeline Fiziksel Şiddet Uyguladığı 
İddiasıyla Yargılanan Zabıta Müdürü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire eski 
başkanı Tayfun Karali hakkında, zabıta memuru 
Kenan Fidan’a tokat atarak bayılmasına sebep ol-
duğu iddiasıyla İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
başlandı. 

İddianamede Tayfun Karali’nin ‘kamu görevlisinin 
sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti 
ile kasten yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya 
kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmek-
tedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
eski başkanı Tayfun Karali’nin 21 Aralık 2017 ta-
rihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde yol kenarında 
tartıştığı Kenan Fidan’a tokat attığı ve fiziksel şid-
detin etkisiyle Kenan Fidan’ın bayıldığı görüntüler 
basında yer almıştı.

Davanın ilk duruşması 29 Ocak 2019 tarihinde 
görüldü. Duruşmada savunma yapan Tayfun Kara-
li’nin Kenan Fidan’a tokat attığını kabul ettiği öğ-
renildi.

Davanın 5 Nisan 2020 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme Tayfun Karali’yi ‘kamu gö-
revlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak 
suretiyle kasten yaralama’ suçundan 5 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve cezayı 5 yıl süre ile erteledi.
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belgeleyen fotoğrafları basına da yansıyan Abdi Ay-
kut hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Hu-
kuk devletinin dışında bir şey yapılmıyor. O yaşlı 
adam teröre ev sahipliği yapıyor” demişti.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 39 kişiden 7’si 
‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Bu 
7 kişi hakkında Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davada mahkeme 7 kişinin de beraatına 
karar vermişti. Bu karar sonrası 7 kişi İçişleri Ba-
kanlığı aleyhine Mardin İdare Mahkemesi’nde dava 
açmıştı.

İstanbul’da ‘Cinsel İstismar’ İddiasıyla 
Yargılanan Polis Memuru

Polis memuru S. E. hakkında, P. T. isimli bir kadına 
6 Ocak 2018 tarihinde ekip aracında ‘nitelikli cinsel 
istismarda bulunma’, polis memuru R. Y. hakkında 
‘nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme’ ve ‘suçu 
bildirmeme’ iddialarıyla Bakırköy 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
22 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘nite-
likli cinsel saldırı suçuna yardım’ suçundan R.Y.’nin 
beraatına karar verdi. Mahkeme ‘suçu bildirmeme’ 
suçundan R. Y.’nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırıl-
masına karar verdi ve bu cezayı erteledi. Mahkeme 
S. E.’yi ise ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme daha sonra 
“cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini 
de dikkate alarak” iyi hal indirimi yaptı ve bu cezayı 
10 yıl hapis cezasına düşürdü.

Polis Şiddeti ile İlgili Kovuşturmaya Yer 
Olmadığı Kararı

27 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 11 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’un Kadı-
köy ilçesinde yapılan bir eyleme yönelik polis mü-
dahalesinde Gülsüm Elvan’ın kolunun kırılması ile 
ilgili olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafın-
dan 7 polis hakkında kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verdiği öğrenildi.

Kararın gerekçesinde “Müşteki Gülsüm’ün kolu-
nun kırılmasına sebebiyet veren eylemin ne şekilde 
meydana geldiğinin bilinmediği, ancak kelepçe ta-
kılırken ya da müştekinin arbede sırasında ters bir 
harekette bulunması nedeniyle de kolunun kırılmış 
olabileceği, kamera görüntülerinin incelenmesi 
neticesinde alınan bilirkişi raporuna göre, müşte-
kilerin darp edildiklerine ilişkin herhangi bir gö-
rüntünün mevcut olmadığı” şeklinde ifadelerin yer 
aldığı bildirildi.

lerken hiç görmediğim, fark etmediğim bir sırada 
arkamda bulunan bir şahıs tarafından birden ha-
vaya fırlatıldım, havada uçtum. Güvenlik kamerası 
atan şahsı kaydetmiş. Betonun üzerine büyük bir 
şiddetle baş üstü düştüm.”

Davanın ilk duruşması 6 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Polis memurunun seçim güvenliği ile ilgili 
çalışmalarda bulunduğunu mazeret bildirerek du-
ruşmaya katılmadığı fakat mazeretinin mahkeme 
tarafından kabul edilmeyip sanık polis memuru 
hakkında yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. 
Duruşmada daha sonra Ankara Emniyet Müdür-
lüğü tarafından mahkemeye sunulan görüntüler 
izlendi. İzlenen görüntülerde Perihan Pulat’ın polis 
şiddetine maruz kaldığı anların olmadığı öğrenil-
di. Perihan Pulat’ın avukatları Mimarlar Odası’nın 
güvenlik kameralarına ait görüntüleri mahkemeye 
sundu. Mahkeme Perihan Pulat’ın avukatlarının 
sanık polis memurunun tutuklanması yönündeki 
taleplerini reddetti ve duruşmayı 24 Mayıs 2019 ta-
rihine erteledi.

14. Asliye Ceza Mahkemesi, bir sonraki duruşma 
tarihini beklemeden, 7 Şubat 2019 tarihinde sanık 
polis memuru E. G.’yi 3 bin TL para cezası ile ceza-
landırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul’da Yargılanan Polis Memurları

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında Gökçe 
Algan’ın bir TOMA’dan sıkılan tazyikli su ile yara-
lanması ile ilgili olarak F. Z. ve Ö. S. isimli 2 polis 
memuru hakkında İstanbul 7. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 7 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 2 sanık polis 
memurunun da beraatına karar verdi.

Mardin’de 7 Kişinin İçişleri Bakanlığı Aleyhine 
Açtığı Dava

16 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy’de 
11 Şubat 2017 ile 2 Mart 2017 tarihleri arasında ilan 
edilen sokağa çıkmam yasağı sırasında yapılan as-
keri operasyonda gözaltına alınıp işkenceye maruz 
kalan 7 kişinin ‘haksız tutukluluk’ gerekçesiyle İçiş-
leri Bakanlığı aleyhine açtığı davada Mardin İdare 
Mahkemesi’nin İçişleri Bakanlığı’nı 6 kişiye 18 bin 
TL ve 1 kişiye 15 bin TL maddi ve manevi tazminat 
ödemeye mahkum ettiği öğrenildi.

Gözaltına alındıktan sonra günlerce haber alına-
mayan ve sonrasında işkenceye maruz kaldıklarını 



Kişi Güvenliği Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

72 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Polis Şiddeti Hakkında “Kovuşturmaya Yer 
Yoktur” Kararı

10 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ankara’da Yüksel Caddesi’nde düzenlenen 
“İşimi Geri İstiyorum” eylemine yönelik 8 Hazi-
ran 2018 tarihindeki polis müdahalesinde, Nazan 
Bozkurt’un fiziksel şiddete maruz kalarak elmacık 
kemiğinin kırılması hakkında yürütülen soruştur-
mada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 Mart 
2019 tarihinde “kovuşturmaya yer yoktur” kararı 
verdiği öğrenildi.

Onur Yaser Can Davası

İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götü-
rüldüğü karakolda gördüğü işkence ve kötü mua-
melenin ardından evinin balkonundan atlayarak 
intihar eden Onur Yaser Can’ın şüpheli ölümünün 
ardından, gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan 
iki polis memuru Salih Bahar ve Soner Gündoğdu 
hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik yapma’ ve ‘resmi 
belgeyi bozma’ iddialarıyla İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanı görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi. 

Davanın 2 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında Can ailesinin avukatı dava ile ilgili bilirkişi 
olarak atanan kişinin emniyet mensubu olduğunu 
açıkladı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 
iki polis memurunun 6 yıldan 15 yıl 6 aya kadar 
hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme 
sanık polis memurlarının duruşmaya zorla getiril-
mesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Davanın 28 Haziran 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 25 Ekim 2019 tari-
hine erteledi.

Davanın karar duruşması 25 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 2 sanığı ‘kamu görevlisi olarak 
sahte belge düzenleme’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl ha-
pis cezasıyla cezalandırdı, daha sonra bu cezaları 3 
yıl 4 aya indirdi. Mahkeme 2 sanığı ‘resmi belgeyi 
bozmak ve yok etmek’ suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 6 
ay hapis cezasıyla cezalandırdı, daha sonra sanıkla-
rın kamu görevlisi olmaları nedeniyle bu cezaları 3 
yıl 1 ay 15 güne çıkardı. Mahkeme hükümle birlikte 
sanıkların tutuklanması talebini ise reddetti.

Antalya’da Yargılanan Polis Memurları

Kırgızistan kökenli R. A. (40) isimli bir kadın 4 
Ekim 2017 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde 
biri sivil 2 polis memurunun sokakta fiziksel şidde-

Haksız Tutuklama’ Gerekçesiyle Açılan Dava

2011 yılında Ankara’da evine yapılan baskında bu-
lunan bir kitap listesi gerekçe gösterilerek tutukla-
nıp 321 gün cezaevinde kalan ve daha sonra hak-
kında açılan davada beraat eden Ali Haydar Yıldız 
isimli bir kişinin Ankara 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde ‘haksız tutuklama’ gerekçesiyle açtığı davada 
mahkemenin Ali Haydar Yıldız’a 25 bin TL tazmi-
nat ödenmesine hükmettiği 28 Şubat 2019 tarihin-
de basında yer alan haberlerden öğrenildi.

Van’da Cinsel Saldırı İddiasıyla Yargılanan Polis 
Memuru

Van’da 27 Şubat 2018 tarihinde bir hırsızlık ihbarı 
sonucunda olay yerine giden polis memuru Zekeri-
ya K. hakkında, işletme sahibi ile çalışanı 3 kadına 
cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Van 3. Asli-
ye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 4 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Zekeriya K.’nin ‘suçun kamu görevlisinin sağladığı 
nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenmesi’ ne-
deniyle cezada artırıma giderek, her bir saldırı için 
ayrı ayrı olmak üzere 7 yıl 6 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına karar verdi. Daha sonra her bir ceza 
‘sanığın geleceği üzerinde yaratacağı olası etkileri’ 
göz önüne alarak) 6 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme ay-
rıca, Zekeriya K.’nin ‘hırsızlık suçunu bildirmeme’ 
suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırıl-
masına karar vererek toplamda 27 yıl hapis cezası 
ile cezalandırılmasına hükmetti.

Dilan Dursun Davası

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde polis tara-
fından öldürülen Ethem Sarısülük için 16 Haziran 
2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen cenaze tö-
renine yönelik polis müdahalesinde gaz bombası 
kapsülüyle başından vurulan Dilan Dursun’un (20) 
yaralanmasıyla ilgili olarak polis memuru Serkan 
Kurnaz hakkında Ankara 31. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. İddianamede Serkan 
Kurnaz’ın ‘bilinçli taksirle yaralanmaya sebebiyet 
verme’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 
Mahkeme sanık polis memurunun eyleminin öl-
dürmeye teşebbüs olduğunu belirterek dava dos-
yasını Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderdi.
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İstanbul’da Polis Memurunun Yargılandığı Dava

Polis memuru Murat A. hakkında 30 Mart 2016 
tarihinde İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan 
bir basın açıklaması sırasında tekme atarak avukat 
Zeycan Balcı’nın belini kırdığı gerekçesiyle İstan-
bul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 
iddianamenin İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildiği öğrenildi. İddianamede 
Murat A.’nın ‘yaralama’, ‘kemiklerin kırılmasına 
sebep olacak şekilde kasten yaralama’ ve ‘zor kul-
lanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ suçlarından 
cezalandırılması istenmektedir. 

Davanın ilk duruşması 27 Haziran 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Bursa Barosu’nun davaya mü-
dahil olma talebini reddetti. Sanık polis memuru 
Murat A. duruşmada hazır bulundu ve savunma 
yaptı. Savunmaların ardından mahkeme duruşma-
yı 14 Temmuz 2019 tarihine erteledi. 9 Ekim ve 9 
Aralık 2019 tarihlerinde görülen duruşmalarda da 
karar çıkmadı.

Davanın görülmesine 2020 yılı içinde devam edi-
lecek.

Cinsel Saldırıda Bulunan Polis Memurunun 
Yargılandığı Dava

Polis memuru Sezgin S. hakkında 16 Şubat 2019 ta-
rihinde Ankara’da TAYAD üyeleri tarafından yapı-
lan bir basın açıklamasında Merve Demirel’e cinsel 
saldırıda bulunduğu iddiasıyla Ankara Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafında iddianame hazırlandığı 
öğrenildi. İddianamede Sezgin S.’nin ‘basit cinsel 
saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması istenmektedir. Savcılığın olay 
yerindeki diğer polis memurları hakkında ‘işkence’ 
ve ‘cinsel saldırı’ suçlamaları yönünden ise kovuş-
turmaya yer olmadığı yönünde karar verdiği öğre-
nildi.

Sezgin S. hakkında Ankara 29. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Kasım 2019 
tarihinde başlandı. Duruşmaya katılmayan sanık 
polis S. S.’nin ifadesinin duruşmadan önce 4 Kasım 
2019 tarihinde alındığı öğrenildi. Mahkeme, avu-
katların reddi hakim talebini ve ÇHD ve Ankara 
Barosu’nun davaya müdahillik taleplerini reddetti 
ve duruşmayı 19 Mart 2020 tarihine erteledi.

tine maruz kalmıştı. Olayın ardından açığa alınan 2 
polis memurundan İsmet Kafadar tutuklanmış, ola-
ya müdahale etmeyen İsmail Uzar ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılmıştı. İsmet Kafadar 27 Ekim 
2017 tarihinde avukatının itirazı üzerine serbest 
bırakılmıştı. Polisler hakkında ‘kamu görevlisinin 
nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunama-
yacak kişiyi yaralama’ suçundan dava açılmıştı. 8 
Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, 
olayla ilgili olarak 2 polis memuru hakkında açılan 
davada mahkemenin R. A.’ya fiziksel şiddet uygu-
layan polis memuru İsmet Kafadar’ı 740 TL para 
cezası ile cezalandırıp cezayı ertelediği ve İsmail 
Uzar’ın ise beraatına karar verdiği öğrenildi.

Ankara’da Polis ile İlgili Takipsizlik Kararı

8 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da Yüksel Cad-
desi’nde yapılan “İşimi Geri İstiyorum” eylemine 
yönelik polis müdahalesi sırasında Nazan Boz-
kurt’un elmacık kemiğinin kırılmasıyla ilgili olarak 
polis memuru Tekin Koçak hakkında yapılan suç 
duyurusuna ilişkin olarak Ankara Başsavcılığı’nın 
8 Nisan 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı 
kararı verdiği öğrenildi.

Van’da Köylülere İşkence ve Kötü Muamele 
Nedeniyle Yargılanan Polis Memuru

Mantar toplamaktan dönerken 9 Haziran 2017 ta-
rihinde Van’ın Gevaş ilçesinde gözaltına alınan Ab-
dulselam Aslan (32), Cemal Aslan (53), Halil Aslan 
(48) ile Nejdet Beysüm (29) isimli 4 köylü götürül-
dükleri Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde işken-
ce ve kötü muameleye maruz kalmıştı. Köylülerin 
gözaltına işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldıklarını belgeleyen polis karakolunda çekilmiş 
fotoğraflar basına da yansımıştı. İşkenceye maruz 
kalan köylüler, savcılık ifadelerinde 7 polis memu-
runu teşhis etmiş ancak Van Asliye Ceza Mahke-
mesi 6 polis memuru hakkında “kovuşturmaya yer 
yoktur” kararı alarak O.Ş. hakkında ‘basit yaralama’ 
ve ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması’ 
gerekçesiyle dava açmıştı.

Polis memuru O. Ş. hakkında açılan davanın ka-
rar duruşması 24 Nisan 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme “MOBESE kameralarının kayıt kalitesi-
nin düşük olduğu, ortam aydınlatmasının yetersiz 
olmasından dolayı kişilerin yüzlerinin net olarak 
seçilememesi” gerekçesiyle sanık polis memuru O. 
Ş.’nin beraatına karar verdi. 
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ilgili adli kontrol şartına hükmetti. Oktay Kapsız’ın 
halen Hakkari’nin Çukurca ilçesinde İlçe Emniyet 
Müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi.

7 Ocak 2010 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
Murat Konuş, getirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü’n-
de maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muamele 
sonucu fenalaşmış ve kaldırıldığı Şişli Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Adli 
Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporun-
da ölüm nedeninin “künt kafa travmasına bağlı be-
yin kanaması” olduğu belirtilmişti.

Van’daki İşkence ve Diğer Kötü Muamele 
İddialarıyla İlgili Valilik Kararı

14 Temmuz 2018 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesin-
deki bir eve düzenlenen ve 1’i polis 3 kişinin öldüğü 
baskın sonrasında gözaltına alınan 2’si çocuk 8 ki-
şinin gözaltında maruz kaldıkları işkence ve diğer 
kötü muamele ile ilgili olarak 66 polis hakkında 
yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak Van Valili-
ği’nin polisler hakkında soruşturma izni vermediği 
öğrenildi.

Diyarbakır’da İşkence Soruşturmasına 
Takipsizlik

14 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 2016 yılında durdurdukları araçtaki 3 kişiyi 
fiziksel şiddete maruz bırakan askerler hakkında 
Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 
soruşturmanın, askerlerin “sistematik işkence yap-
madıkları” gerekçesiyle takipsizlik kararı ile sonuç-
landığı öğrenildi.

Hakkari’de Yargılanan Polis Memurları ve Diğer 
Kişiler

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 27 Kasım 2014 
tarihinde sokak ortasında polisin fiziksel şiddetine 
maruz kalan avukatlar Fırat İke ve Uğur Yaşar ile 
gazeteci Yılmaz Gözyan hakkında ‘görevini yaptır-
mamak için direnme’ ve ‘devlet memuruna alenen 
hakaret’ iddialarıyla, 3 polis memuru (K. U., E. B. 
ve F. A.) hakkında ise ‘kasten basit yaralama’ id-
diasıyla Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 15 Kasım 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 3 polis memurunun 
“Kasten basit yaralama” suçundan ayrı ayrı 3000 
TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme 
Fırat İke’nin 1 yıl 15 gün, Uğur Yaşar ve Yılmaz 
Gözyan’ın ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ile cezalan-

Cinsel Saldırıda Bulunan Polis ile İlgili 
Cezasızlık Kararı

11 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, S. S. isimli bir polis memuru hakkında 16 
Şubat 2019 tarihinde TAYAD üyeleri tarafından 
yapılan bir eyleme yönelik polis müdahalesi sıra-
sında Merve Demirel isimli kadına cinsel saldırıda 
bulunduğu iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü 
tarafından açılan disiplin soruşturmasında ceza ve-
rilmesine yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

Ankara’da Polis Memurunun Yargılandığı Dava

1 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da yapılan “İşimi 
Geri İstiyorum” eylemine müdahale sırasında Gül-
naz Bozkurt’a fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla 
polis memuru Tekin Koçak hakkında Ankara 35. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 28 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. 
Celse arasında ifadesini veren sanık polis memuru 
Tekin Koçak duruşmaya katılmadı. Davanın görül-
mesine 2020 yılı içinde devam edilecek.

İzmir’de Gözaltında İşkence ve Diğer Kötü 
Muamele İddiasıyla İlgili Takipsizlik Kararı

12 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 7 Ekim 2018 tarihinde İzmir’in Torbalı il-
çesinde gözaltına alınan Yiğit Üste’nin gözaltında 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı 
iddiasıyla yaptığı suç duyurusu hakkında İzmir 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29 Mart 2019 tarihin-
de kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği öğre-
nildi.

İşkence ve Diğer Kötü Muamele İddiasıyla 
Yargılanan Polis Memuru

Murat Konuş isimli kişiyi gözaltında ‘işkence ya-
parak öldürdükleri’ iddiasıyla polis komiseri Ok-
tay Kapsız ile polis memurları Ramazan Adıgüzel, 
Abdülcelil Karadağ, Gürbüz Kurnaz, Osman Ölker 
ve Yalçın Beşikçi hakkında İstanbul 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 9 
Temmuz 2019 tarihinde görüldü.

Mahkeme Oktay Kapsız, Ramazan Adıgüzel, Murat 
Ertürk, Abdülcelil Karadağ’ı müebbet hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme Gürbüz Kurnaz, Osman 
Ölker ve Yalçın Beşikçi’nin ise beraatına hükmetti.

Oktay Kapsız, Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk, 
Abdülcelil Karadağ ile ilgili olarak tutuklama ka-
rarı vermeyen mahkeme, söz konusu bu kişiler ile 
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tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme-
nin Yapıcı’yı 1 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırdığı 
öğrenildi. Polis amiri M. A. K.’nin ise “Koçer Sason 
Yapıcı’nın tehditleri ve şiddeti karşısında duyduğu 
hiddetli elemin etkisi altında darp yoluna başvur-
duğu dosyadaki raporlardan anlaşılmaktadır” de-
nilerek beraatına karar verildiği bildirildi.

Milletvekiline Yönelik Polis Şiddetine 
Takipsizlik Kararı

10 Aralık 2019 tarihinde Batman Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın, HDP Batman milletvekili Feleknas 
Uca’nın 13 Mayıs 2019 tarihinde yapılan bir basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde kolunun 
kırılmasına dair soruşturmada, kovuşturmaya yer 
olmadığına karar verdiği öğrenildi. Karara yapılan 
itirazın Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafın-
dan reddedildiği bildirildi.

dırılmasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

27 Kasım 2014 tarihinde Yüksekova’daki bürosun-
dan meslektaşı Uğur Yaşar ve gazeteci Yılmaz Göz-
yan ile birlikte çıkan avukat Fırat İke, aracına bin-
mek üzereyken polisler tarafından durdurulmuştu. 
Söz konusu 3 kişinin polisin fiziksel şiddetine ve 
tehdidine maruz kaldığı, daha sonra ters kelepçe 
takılarak gözaltına alındıklarına dair görüntüler 
basında yer almıştı.

Van’da Yargılanan Polis Amiri

22 Temmuz 2016 yılında Van’da gözaltına alınan 
ve götürüldüğü Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’nde işkenceye maruz kalan Koçer Sason Yapıcı 
hakkında ‘görevli memura hakaret’ ve ‘görevi yap-
tırmamak için direnme’, emniyet amiri M. A. K. 
hakkında ise ‘yaralama’ iddiasıyla Gürpınar Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 1 Aralık 2019 
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3. CEZAEVLERİ

Cezaevleri 2019 yılında da hak ihlallerinin en yo-
ğun yaşandığı alanların biri olmaya devam etmiş-
tir. Bununla beraber,  cezaevlerinde meydana gelen 
hak ihlalleri ile ilgili olarak başta Adalet Bakanlığı 
olmak üzere, cezaevlerinden sorumlu kurumların 
saydamlık ve şeffaflıktan uzak olması nedeniyle ce-
zaevlerinde meydana gelen hak ihlallerinin gerçek 
bir fotoğrafını çekmek neredeyse imkansızdır.

Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
cezaevlerinde meydana gelen hak ihlallerine ilişkin 
muhalefet partilerine mensup milletvekilleri tara-
fından verilen soru önergelerinin birçoğu önerge-
lerde geçen “işkence” kavramı nedeniyle “kaba ve 
yaralayıcı” bulunarak reddedilmektedir. Bu durum 
cezaevlerinde meydana gelen hak ihlallerinin or-
taya çıkarılmasını, araştırılmasını, belgelenmesini 
ve sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmasını 
engelleyen önemli bir faktördür.

Cezaevlerinde meydana gelen hak ihlallerinin tes-
pit edilmesi noktasında yaşanan bir diğer sorun 
alanı ise, mahpusların maruz kaldıkları hak ihlal-
lerini yazdıkları mektupların, faksların gönderil-
memesi, sansürlenmesi, ilgili resmi kurumlara yaz-
dıkları dilekçelerin işleme konulmamasıdır. Ayrıca 
kimi durumlarda mahpusların aileleri ile yaptıkları 
telefon görüşmeleri maruz kaldıkları hak ihlalle-
rinden bahsetmeleri durumunda cezaevi idaresi 
tarafından kesilmektedir.

Raporda tespit edilen olaylar ve sayılar, basın ta-
ramasına, mahpusların hak örgütlerine ulaştırdığı 
iddialara ve hak örgütlerinin cezaevlerine ilişkin 
raporlarına dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen hu-
suslar bir arada değerlendirildiğinde, cezaevlerinde 
raporumuzda yer alan verilerin çok üstünde hak 
ihlalinin meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Cezaevlerinin fiziki koşulları ve yapısal sorunları 
cezaevlerinde tutulan mahpusların yaşadığı hak ih-
lallerinin en temel nedenlerinden biridir. Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2016 yılından sonra 
yıllık faaliyet raporlarını yayınlamadığı için ceza-
evinde kaç mahpusun olduğuna, bunlardan kaçı-

nın kadının, kaçının çocuk olduğuna dair sağlıklı 
rakamlara ulaşmak neredeyse imkansızdır. Birçok 
cezaevinde kapasitenin üstünde mahpus tutuldu-
ğuna ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır. 
Cezaevlerinde kapasitenin üstüne mahpus olma-
sından kaynaklı, birçok cezaevinde koğuşlarda 
normal kapasitenin üstünde mahpus kalmaktadır. 
Buna bağlı olarak mahpusların bir kısmı yerde yat-
maktadır. Bu durum ciddi hijyen ve sağlık sorunla-
rına yol açmaktadır.

Cezaevlerinde su, yiyecek, ısınma gibi en temel 
ihtiyaçların mahpuslara karşı bir baskı aracı ola-
rak kullanıldığı görülmektedir. Birçok cezaevinde 
soğuk ve sıcak suya kota getirilmiştir. Getirilen 
kotalar yetersiz olduğundan özellikle kapasitenin 
üstünde mahpusun kaldığı yerlerde mahpuslar su 
sıkıntısı çekmektedir. Aynı şekilde kimi cezaevle-
rinde kaloriferlerin gerektiği gibi yakılmamasından 
kaynaklı mahpusların ısınma sorunu çektiğini tes-
pit edilmiştir. Kimi cezaevlerinde ise mahpuslara 
cezaevi idaresi tarafından verilen yemekler az ve 
hijyenik açıdan yetersizdir. Ayrıca cezaevlerindeki 
altyapı yetersizlikleri nedeniyle kimi cezaevlerinde 
musluklardan akan suyun kirli ve paslı olduğu tes-
pit edilmiştir.

2019 yılı içinde cezaevlerinde yaşanan yaşam hak-
kı ihlallerine ilişkin tespit ettiğimiz 34 ayrı olayda 
toplam 46 mahpus yaşamını yitirmiş, 2 mahpus ise 
yaralanmıştır. Yaşamını yitiren 46 mahpustan 28’i 
hasta mahpustur. 7 mahpus PKK Lideri Abdullah 
Öcalan üzerindeki tecridin sona ermesi talebiyle 
yapılan açlık grevi sırasında yaşamlarına son ver-
miştir. 9 mahpusun intihar ettiği iddia edilmekte-
dir. 1 mahpusun ise başka mahpuslar tarafından 
öldürüldüğü tespit edilmiştir. 1 mahpusun ölüm 
nedeni tespit edilememiştir. İntihar girişiminde 
bulunan 2 mahpusun ise yaralı olarak hastaneye 
kaldırılmıştır.

Mahpusların cezaevinde maruz kaldığı en temel 
hak ihlali kimi zaman özellikle belirli cezaevlerin-
de sistematik bir hal alan fiziksel şiddet uygulama-
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fiziksel şiddete maruz kalan mahpusların götürül-
dükleri sağlık kurumlarında muayenelerinin İstan-
bul Protokolü’ne uygun bir şekilde yapılmamasıdır. 
Buna bağlı olarak, mahpusların maruz kaldığı iş-
kence ve diğer kötü muamele gerektiği gibi belgele-
nip raporlanamamaktadır.

Aynı şekilde, cezaevlerinde mahpusların maruz 
kaldıkları işkence ve kötü muamele etkin bir şekil-
de soruşturulmamaktadır. Tersine işkence ve kötü 
muameleye maruz kalan mahpuslar hakkında çe-
şitli gerekçelerle disiplin soruşturmaları açılmakta 
ve bu soruşturmaların sonunda mahpuslara “etkin-
likten men”, “iletişim haklarından mahrum bırak-
ma” , “görüş hakkından mahrum bırakma”, “hücre 
cezası” gibi disiplin cezaları verilmektedir.

Cezaevinde tutulan mahpusların maruz kaldığı 
bir diğer önemli hak ihlali, sağlık hakkının en-
gellenmesidir. Bu konuda tespit edilen sorunların 
başında kelepçeli muayene dayatması gelmektedir. 
Bu dayatmayı kabul etmeyen mahpusların sağlık 
hakkı engellenmektedir; bu durumda mahpuslar 
hastaneye götürülmüş olsalar bile muayene veya 
tedavi olmadan cezaevine geri getirilmektedirler. 
Sağlık hakkının ihlali konusunda bir diğer tespit 
edilen sorun ise teşhis ve tedavi konusunda yaşa-
nan gecikmelerdir. En başta mahpuslar cezaev-
lerinde mevcut sağlık personeline erişimde ciddi 
sorunlar yaşamaktadır. Mahpusların hastane sevk-
lerinin gecikmeli olarak yapılmaktadır. İkinci bir 
gecikme ise sevki yapılan mahpuslar zamanında 
hastaneye götürülmesinde yaşanmaktadır. Kronik 
hasta mahpuslar kadar acil hastalar da durumları 
ağırlaşıncaya kadar hastaneye sevk edilmemek-
tedir. Hastaneye sevk edilen mahpuslar kelepçeli 
muayene dayatmasına maruz kalmakta ve bunu 
kabul etmeyen mahpusların tedavileri, muayenele-
ri yapılmamaktadır.

Ayrıca bazı cezaevlerinde hasta mahpusların dü-
zenli alması gereken ilaçların mahpuslara zama-
nında verilmediği görülmektedir.

Cezaevlerinde açlık grevi yapan mahpuslara ceza-
evindeki sağlık personelinin Malta Protokolü’ne 
göre davranmadığı, açlık grevinde olan mahpusla-
ra B1 vitamini verilmediği tespit edilmiştir. Açlık 
grevini bitiren mahpusların tedavilerinin gerektiği 
şekilde yapılmadığı tespit edilmiştir.

Bunlara dair tespit ettiğimiz örnekler aşağıda yer 
almaktadır.

sıdır. 2019 yılı içinde en az 255 mahpusun fiziksel 
şiddete maruz kaldığı 126 olay ve bu olaylarda en 
az 17 mahpusun yaralandığı tespit edilmiştir. Mah-
pusların maruz kaldığı fiziksel şiddetin en sık rast-
lanan gerekçelerinin biri cezaevi sevkleri ile hasta-
ne ve mahkemeye gidiş gelişlerde mahpuslara yapı-
lan çıplak arama dayatmasıdır. Bu dayamayı kabul 
etmeyen mahpuslar infaz koruma memurları veya 
cezaevinde görevli askeri personel tarafından fi-
ziksel şiddet kullanılarak çıplak aranmaktadır. Ör-
nekleri aşağıda da görüleceği gibi, birçok durumda 
mahpuslar ters kelepçelenerek süngerli oda olarak 
adlandırılan hücreye konulmakta ve belli bir süre 
orada tutulmaktadır.

Ayrıca sayımlar sırasında askeri nizamda ayakta 
durma dayatmasını kabul etmeyen mahpusların 
sistematik olarak fiziksel şiddete maruz kaldığı 
tespit edilmiştir. Çıplak arama dayatmasında oldu-
ğu gibi, askeri nizamda ayakta sayım dayatmasını 
kabul etmeyen mahpusların da ters kelepçelenerek 
hücreye konulduğuna dair örnekler aşağıda yer al-
maktadır.

Bunların yanı sıra, mahpusların kaldığı odalarda 
veya koğuşlarda yapılan aramalar sırasında mah-
puslara ait eşyaların dağıtıldığına, mahpusların 
etnik, siyasi kimliğine yönelik kışkırtıcı sözler söy-
lendiğine ve buna tepki gösteren mahpusların fi-
ziksel şiddete maruz kaldığına dair örnekler tespit 
edilmiştir.

Bir diğer sık karşılaşılan hak ihlali ise mahpusların 
istekleri ve iradeleri dışında tutuldukları cezaevle-
rinden başka cezaevlerine sevk edilmeleridir. Bu 
sevkler çok boyutlu hak ihlallerine neden olmak-
tadır. Yukarıda belirtildiği gibi, mahpuslar sevk 
edildikleri cezaevinde çıplak arama dayatmasına 
ve bunu kabul etmedikleri durumlarda fiziksel şid-
dete maruz kalmaktadırlar. Ayrıca birçok örnekte 
mahpusların kendilerinin ve ailelerinin yaşadığı, 
varsa yargılandıkları davalarının görüldüğü şehir-
lerden çok uzak yerlerde bulunan cezaevlerine sevk 
edildiklerine dair örnekler tespit edilmiştir. Bu du-
rum, mahpusların görüş hakkından fiilen mahrum 
bırakılmaları yanı sıra yargılandıkları davaların 
duruşmalarında bizzat hazır olmalarına engel oluş-
turduğu için  anda aynı zamanda adil yargılama 
hakkının da ihlal edilmesi anlamına gelmektedir.

Mahpusların maruz kaldığı fiziksel şiddete dair 
vurgulanması gereken bir diğer önemli husus da, 
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yapılan Bursa 1. İnfaz Hakimliği’nin 6 Eylül 2018 
ve 13 Mart 2019 tarihli iki kararının Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldığını belirt-
mektedir. Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar 
2019 yılı içinde Abdullah Öcalan ile 2 Mayıs 2019, 
22 Mayıs 2019, 12 Haziran 2019, 18 Haziran 2019 
ve 7 Ağustos 2019 tarihlerinde 5 görüşme gerçek-
leştirmiştir. Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar 
tarafından yapılan toplam 98 başvurudan 19 Nisan 
2019 tarihine kadar yapılan 32’si belirtilen 2 karar 
gerekçe gösterilerek reddedilmiştir; bu tarihten 
sonra, gerçekleştirilen 5 avukat görüşmesi dışın-
da 66 başvuruya ilişkin cevap verilmemiştir. Aile 
görüşüne ilişkin olarak Mehmet Öcalan 12 Ocak 
2019, 5 Haziran 2019, 12 Ağustos 2019 tarihinde 
Abdullah Öcalan ile görüşmüştür. Bunun dışında 
2019 yılı içinde yapılan toplam 46 başvurudan 42’si 
reddedilmiş, 4’üne ise cevap verilmemiştir.

2019 yılı içinde işkence ve diğer kötü muamele ile 
diğer hak ihlallerinin tespit edildiği cezaevi sayısı 
94’tür ve bu cezaevleri şunlardır:

Edirne F Tipi Cezaevi, Adana Ceyhan M Tipi Ceza-
evi, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi, Afyon E Tipi 
Cezaevi, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi, Amasya E Tipi 
Cezaevi, Ankara Sincan Çocuk Cezaevi, Ankara 
Sincan Kadın Cezaevi, Antalya Alanya L Tipi Ce-
zaevi, Antalya L Tipi Cezaevi, Antep L Tipi Cezae-
vi, Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi, Ba-
lıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi, Balıkesir 
Bandırma, M Tipi Cezaevi, Balıkesir Burhaniye T 
Tip, Batman M Tipi Cezaevi, Bayburt M Tipi Ceza-
evi, Bitlis E Tipi Cezaevi, Bolu F Tipi Cezaevi, Bur-
sa H Tipi Cezaevi, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi, 
Çanakkale E Tipi Cezaevi, Çorum L Tipi Cezaevi, 
Denizli D Tipi Cezaevi, Denizli T Tipi Cezaevi, Di-
yarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi, Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi, Diyarbakır E Tipi Cezaevi, Diyarbakır Ka-
dın Cezaevi, Düzce T Tipi Cezaevi, Edirne F Tipi 
Cezaevi, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi, 
Elazığ 1 Nolu T Tipi Cezaevi, Elazığ 2 Nolu Yüksek 
Güvenlikli Cezaevi, Elazığ E Tipi Cezaevi, Elazığ 
Kadın Cezaevi, Erzurum H Tipi Cezaevi, Erzu-
rum Oltu T Tipi Cezaevi, Eskişehir H Tipi Cezaevi, 
Gebze Kadın Cezaevi, Giresun E Tipi Cezaevi, Gü-
müşhane Cezaevi, Hatay İskenderun T Tipi Cezae-
vi, Hatay İskenderun M Tipi Cezaevi, Hatay T Tipi 
Cezaevi, Hatay Yayladağ T Tipi Cezaevi, Isparta E 
Tipi Cezaevi, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi, İs-
tanbul Metris R Tipi Cezaevi, İstanbul Silivri 2 Nolu 

Mahpusların kültürel hakları da çeşitli gerekçelerle 
kısıtlanmaktadır. Buna ilişkin en öne çıkan ihlaller 
mahpusların yanında bulunduracakları kitap sa-
yısına sınırlama getirilmesi, haklarında toplatma 
kararı olmamasına rağmen gönderilen kitapların, 
dergilerin ve gazetelerin mahpuslara verilmemesi, 
Kürtçe kitapların mahpuslara verilmemesi, mah-
pusların cezaevlerindeki kantinlerden aldığı rad-
yolara el konulması, mahpusların yanında bulunan 
kitaplara el konulmasıdır. Buna ilişkin tespitlerimiz 
aşağıda yer almaktadır.

Aynı şekilde özellikle siyasi mahpusların başka ko-
ğuşlarda kalan mahpuslarla ortak alan çıkma hak-
kı, sportif hakları, çeşitli etkinliklere katılma hakkı 
gibi hakları da çeşitli gerekçelerle ya engellenmekte 
ya da bu haklar olması gerekenin çok altında süre-
lerle kullandırılmaktadır.

İletişim hakkının ihlaline ilişkin olarak ise mah-
pusların yazdığı mektupların gönderilmemesi, on-
lara gelen mektupların verilmemesi önemli bir baş-
lık olarak öne çıkmaktadır. Özellikle mahpusların 
maruz kaldıkları hak ihlallerine ilişkin hak örgüt-
lerine, barolara, gazetecilere, ilgili resmi kurumlara 
yazdıkları mektuplar, gönderilmemekte, gönderi-
len mektuplar ise sansürlenmektedir. Kürtçe yazı-
lan mektupların çevirisi için mahpuslardan çeviri 
parası istendiğine ilişkin tespitlerimiz de aşağıda 
yer almaktadır. Telefon görüşmesi sırasında mah-
pusların maruz kaldıkları hak ihlallerinden bahset-
mesi durumunda görüşmelerin kesildiğine ayrıca 
Kürtçe konuşulduğu gerekçesiyle telefon görüşme-
sinin kesildiğine ilişkin örnekler tespit edilmiştir. 
Ayrıca bazı cezaevlerinde mahpuslar telefon görüş-
mesine başlamadan önce tekil verme (kendi adını 
ve görüştüğü kişinin adını belirtme) dayatmasına 
maruz kalmakta, bunun kabul etmeyen mahpusla-
rın görüşmeleri kesilmektedir.

Cezaevlerinde yaşanmakta olan hak ihlallerine iliş-
kin vurgulanması gereken bir diğer önemli husus, 
İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulmakta 
olan PKK Lideri Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, 
Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar’ın maruz kaldı-
ğı hak ihlalleridir. Müvekkillerinin 2019 yılı içinde 
maruz kaldıkları hak ihlallerine ilişkin hazırladık-
ları raporda7 Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri ile 
görüşme başvurularının reddedilmesine gerekçe 

7 Söz konusu rapor Asrın Hukuk Bürosu tweeter 
hesabndan 15 Şubat 2020 tarihinde paylaşılmıştır. https://
twitter.com/asrinhukuku/status/1228754899330097154 

https://twitter.com/asrinhukuku/status/1228754899330097154
https://twitter.com/asrinhukuku/status/1228754899330097154
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Cezaevi, Manisa T Tipi Cezaevi, Maraş Türkoğlu 1 
Nolu L Tipi Cezaevi, Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi 
Cezaevi, Mardin E Tipi Cezaevi, Mersin Tarsus 1 
Nolu T Tipi Cezaevi, Mersin Tarsus 2 Nolu T Tipi 
Cezaevi, Mersin Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi, Muş 
E Tipi Cezaevi, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Cezaevi, 
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi, Rize Kalkandere 
L Tipi Cezaevi, Samsun Bafra T Tipi Cezaevi, Siirt 
E Tipi Cezaevi, Şırnak T Tipi Cezaevi, Tekirdağ 2 
Nolu F Tipi Cezaevi, Tokat T Tipi Cezaevi, Trabzon 
Beşikdüzü T Tipi Cezaevi, Trabzon E Tipi Cezaevi, 
Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi, Urfa Hilvan Cezaevi, 
Urfa Siverek T Tipi Cezaevi, Van T Tipi Cezaevi, 
Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi.

L Tipi Cezaevi, İstanbul Silivri 4 Nolu L Tipi Ceza-
evi, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi, İstanbul 
Silivri 9 Nolu L Tipi Cezaevi, İstanbul Silivri Cezae-
vi, İzmir Buca 2 Nolu F Tipi Cezaevi, İzmir Kırıklar 
1 Nolu F Tipi Cezaevi, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi, İzmir 
Ödemiş T Tipi Cezaevi, İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi 
Cezaevi, İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi, İzmir 
Şakran 4 Nolu T Tipi Cezaevi, İzmir Şakran Kadın 
Cezaevi, İzmir Şakran 1 Nolu T Tipi Cezaevi, Kay-
seri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi, Kayseri Bünyan 
Kadın Cezaevi, Kırıkkale F Tipi Cezaevi, Kırşehir E 
Tipi Cezaevi, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Ceza-
evi, Malatya E Tipi Cezaevi, Manisa Akhisar T Tipi 
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Yüksel’in yaralı olduğunu söylediği, ailenin ölüm 
haberini cezaevine gidince aldığı bildirildi. Ayrıca 
ailenin cezaevine ulaşmasını beklemeden otopsi 
yapıldığı, daha sonra Erdal Yüksel’i gören ailenin 
“Başının sol tarafı tahriş olmuştu boynunda mor-
luklar olduğunu gördük” dediği öğrenildi.

F. T.

12 Mart 2019 tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Ce-
zaevi’nde aynı koğuşta kalan mahpuslar F. T., Ç. 
Y. ve Ü. Y. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan 
tartışma sonucunda, F.T. isimli mahpusun kesici 
aletle öldürüldüğü öğrenildi. Çorum Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından olayla ilgili adli ve idari so-
ruşturma başlatıldığı bildirildi.

Zülküf Gezen

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 
Mart 2019 tarihinden bu yana açlık grevinde olan 
Zülküf Gezen isimli mahpusun, 16 Mart 2019 tari-
hinde, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tec-
ridi protesto etmek için kendisini asarak yaşamına 
son verdiği öğrenildi.

Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’nden İstanbul 
Atatürk Havalimanı’na getirilen cenazenin, Zülküf 
Gezen’in ailesine haber verilmeden Diyarbakır’a 
götürüldüğü, cenazenin Diyarbakır Havalimanı’na 
iniş yapmasının ardından polisin aileyi arayarak, 
“Bu gece cenazeyi defnedeceğiz. İster katılırsınız, 
ister katılmazsınız” dediği öğrenildi. Cenazeyi al-
mak üzere Diyarbakır Havalimanı’na gelen HDP 
milletvekilleri Pero Dündar, Musa Farisoğuları, 
Remziye Tosun, Nuran İmir, Feleknas Uca, Sali-
ha Aydeniz ve Ayşe Acar Başaran’ın havalimanına 
girişini engelleyen polisin, “Ben devletim, devlet 
kararı var. Aileye taziyede bulunabilirsiniz ama 
cenazeye katılamazsınız” dediği bildirildi. Cenaze-
nin defnedileceği Yeniköy Mezarlığı’nda da HDP’li 
milletvekillerinin polis tarafından fiziksel şiddet 
uygulanarak engellendiği öğrenildi.

Ayten Becet

Gebze Kadın Cezaevi’nde Ayten Becet isimli mah-
pusun, 23 Mart 2019 tarihinde, PKK lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 
kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

Burak Cihangir 

24 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İskenderun Kapalı Cezaevi’nde tutulan Burak 
Cihangir isimli bir mahpusun tutulduğu koğuşun 
tuvaletinin tavanına asılı halde bulunduğu öğrenil-
di. Burak Cihangir’in ölümüyle ilgili olarak İsken-
derun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruş-
turma başlatıldığı bildirildi.

Ali Haydar Yıldız

Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Haydar Yıl-
dız isimli felçli mahpusun 10 Şubat 2019 tarihinde 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 2012’de yaralı halde 
gözaltına alınıp tutuklanan ve geç müdahale edil-
diği için felç olan Ali Haydar Yıldız, İHD’nin hasta 
mahpuslar listesinde yer almaktaydı.

Mehmet Gök

14 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet 
Gök (62) isimli bir mahpusun kalp krizi sonucu ya-
şamını yitirdiği öğrenildi.

Yunus Akbulut

16 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Urfa Siverek T Tipi Cezaevi’nde tutulan Yunus 
Akbulut isimli mahpusun kaldığı koğuşun tuvale-
tinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.

Rıdvan Barış

10 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ Kampüs Açık Cezaevi’nde tutulan 
epilepsi hastası Rıdvan Barış (18) isimli mahpusun 
kalp krizi geçirerek öldüğü öğrenildi. Haberlerde 
Rıdvan Barış’ın kalp krizi geçirdiği sırada duvarları 
yumruklayarak yardım istediği ancak herhangi bir 
görevlinin kendisiyle ilgilenmediği iddia edildi.

Erdal Yüksel

Hakkında yakalama kararı olduğu için teslim ol-
maya gittiği Diyarbakır Adliyesi’nde 7 Mart 2019 
tarihinde gözaltına alınan ve aynı gün Diyarbakır E 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen Erdal Yüksel (25) isimli 
bir kişi 8 Mart 2019 tarihinde cezaevinde hayatını 
kaybetti. Cezaevi idaresinin “müşahade odasında 
intihar ettiği”nin bildirildiği öğrenildi. Söz Cezaevi 
görevlilerinin telefonla ulaştığı ailesine önce Erdal 

3.1. YAŞAM HAKKI
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Medya Çınar

Mardin E Tipi Cezaevi’nde Medya Çınar (24) isimli 
mahpusun 25 Mart 2019 tarihinde, PKK lideri Ab-
dullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek 
için kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenil-
di.

Nusaybin’den tahliye edilenlerin yargılandığı dava-
da sanık olan Medya Çınar davanın 18 Nisan 2018 
tarihinde görülen duruşmasında yaptığı savunma-
da gözaltına alındıktan sonra maruz kaldığı işken-
ceyi dile getirmişti.

Mardin Devlet Hastanesi Adlı Tıp Morgu’na kal-
dırılan Medya Çınar’ın cenazesinin zırhlı araçların 
eşliğinde Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Çimenli 
köyüne getirildiği ve yol boyunca başka araçların 
cenaze aracına eşlik etmesine izin verilmediği bil-
dirildi. Ayrıca aralarında HDP milletvekillerinin 
de olduğu grubun köye giderek cenazeye katılma-
larına polis ve jandarmanın engel olduğu öğrenildi. 
Cenazeye katılmak isteyen grubun köy girişinde 
bekletildiği sırada cenazenin defnedildiği bildirildi.

Yonca Akıcı

İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nde 29 Mart 
2019 tarihinde, PKK lideri Abdullah Öcalan üze-
rindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son 
verme girişiminde bulunan Yonca Akıcı isimli 
mahpusun tedavi gördüğü hastanede 1 Nisan 2019 
tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Yonca Akı-
cı’nın cenazesinin yoğun güvenlik önemleri altında 
defnedilmek üzere Ağrı’ya gönderildiği bildirildi.

Siraç Yüksek

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Siraç 
Yüksek (24) isimli mahpusun 2 Nisan 2019 tarihin-
de, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi 
protesto etmek için yaşamına son verdiği öğrenildi.

Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu’na kaldırı-
lan Siraç Yüksek’in cenazesini Mardin’in Nusaybin 
ilçesine getirecek aracın ilçe merkezine girişine izin 
verilmediği öğrenildi. Haberde ayrıca Siraç Yük-
sek’in cenazesine annesi, babası ve kardeşleri dışın-
da akrabalarının katılmasına polis tarafından izin 
verilmediği ifade edildi.

Uzun süreli sokağa çıkma yasaklarının sonrasında 
Nusaybin’den tahliye edilenlerin hakkında açılan 
davanın sanıklarından olan Siraç Yüksek, davanın 

İstanbul Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Ayten Be-
cet’in cenazesinin polis tarafından Antep’e gönde-
rildiği ve burada 20 kişinin katılımıyla defnedildiği 
bildirildi. Ayrıca aralarında HDP Milletvekilleri 
Mahmut Toğrul, Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Fat-
ma Kurtulan, Rıdvan Turan, Tülay Hatimoğulları, 
Saliha Aydeniz ve Semra Güzel’in de olduğu gru-
bun cenazeye katılmasına polis ve jandarmanın 
engel olduğu öğrenildi. Öte yandan Becet ailesinin 
AKP’li Şahinbey Belediyesi’ne ait taziye evini kul-
lanmak için yaptığı başvurunun da reddedildiği 
bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’nin Nevşehir 
mitinginde yaptığı konuşmasında Zülküf Gezen’in 
cenaze törenine milletvekillerinin katılmasının en-
gellenmesi ile ilgili olarak şunları demişti: “Geçen 
gün hapishanede bir terörist öldü. Bunlar Diyarba-
kır’da terörist cenazesini karşılayıp, defnedecekler. 
Emniyet Müdürü’nü aradım. ‘Havalimanının yanı-
na yaklaştırmayacaksınız. Mezarlığın 1 kilometre 
yakınına kimseyi yaklaştırmayacaksınız’ dedim. 
Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir.”

Zehra Sağlam

Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi’nde Zehra Sağlam 
isimli mahpusun, 24 Mart 2019 tarihinde, PKK li-
deri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto 
etmek için kendisini asarak yaşamına son verdiği 
öğrenildi.

Zehra Sağlam’ın cenazesinin önce Erzurum Adli 
Tıp Kurumu’na daha sonrada jandarma tarafından 
teslim alınarak Muş’un Varto ilçesine bağlı Kaya-
lıkale köyüne götürüldüğü öğrenildi. Cenazenin 
defnedileceği Kayalıkale köyüne giriş çıkışların 
Muş Valisi tarafından yasaklandığı, cenazeye katıl-
mak üzere köye gitmek isteyen ve aralarında HDP 
milletvekillerinin de olduğu gruba izin verilmediği 
bildirildi. Zehra Sağlam’ın cenazesi, jandarma ablu-
kası altında sadece kimi aile bireylerinin katılımıy-
la defnedildi.

25 Mart 2019 tarihinde Zehra Sağlam’ın taziyesi 
için Kayalıkale köyüne gitmek isteyen ve araların-
da DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, HDK 
Eş Sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç 
Koçyiğit ile HDP milletvekillerinin de olduğu he-
yetin köye girişine Muş Valiliği’nin kararını gerekçe 
gösteren jandarma tarafından izin verilmedi.
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İrfan Kılıç

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan İrfan 
Kılıç isimli mahpusun 3 Temmuz 2019 tarihinde 
kendini yakarak yaşamına son verdiği iddia edildi. 
İrfan Kılıç’ın cenazesinin Kocaeli Adli Tıp Kuru-
mu’na kaldırıldığı bildirildi.

İrfan Kılıç’ın (32) ailesi tarafından yapılan açıkla-
mada Kılıç’ın intihar ettiği iddiaları reddedildi ve 
konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacak-
ları belirtildi.

İrfan Kılıç’ın abisi Hüsamettin Kılıç, 4 Temmuz 
2019 tarihinde basında yer alan açıklamasında 
şunları belirtti: “İrfan’ı gördüğümüzde vücudunda 
yanıklar olmadığını fark ettik. Vücudundaki kıllar 
bile duruyordu. Bunun yanında çenesinden ku-
lağına kadar bir yarık olduğunu fark ettik. Şiş mi 
kurşun mu olduğunu anlamadık. Savcıya sorduğu-
muzda İrfan’ın ve iki arkadaşının avluda olduğunu, 
iki arkadaşının saat 17.00 sularında içeri girdiğini 
ancak İrfan’ın içeri girmediğini ve bir arbede ya-
şandığını söyledi (…) Ardından cezaevi müdürüne 
gidip görüşmek istedik ancak görüşemedik. Ora-
da da bize adli tıp raporunu beklememiz gerekti-
ği söylendi. Öğrendik ki İrfan’a avluda saatlerce 
işkence etmişler. Seslerini tüm koğuş arkadaşları 
duymuş. İşkenceden parmakları ve kafası birçok 
yerden kırılmış. Dün gündüz telefon açtılar. İrfan’ı 
hastaneye kaldırdık durumu ağır dediler. Bir buçuk 
saat sonra beni aradılar. İrfan’ın vefat ettiğini söyle-
diler. Halbuki iki gün önce vefat etmiş. Cenazesi bir 
gün cezaevinde kalmış.”

8 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İrfan Kılıç ilgili hazırlanan ön otopsi rapo-
runda İrfan Kılıç’ın yaralanma sonucu yaşamını 
yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi.

Halis Çoşkun

Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Halis Coş-
kun isimli mahpusun 18 Temmuz 2019 tarihinde 
yaşamına son verdiği iddia edildi. Halis Coşkun’un 
cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morguna 
kaldırıldığı öğrenildi. Halis Coşkun için Mersin’in 
Toroslar ilçesinde kurulmak istenen taziye çadırına 
ise polis tarafından izin verilmediği öğrenildi.

Muhsin Kızılkan

İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan kanser has-
tası mahpus Muhsin Kızılkan 5 Temmuz 2019 tari-
hinde durumunun ağırlaşması üzerine İskenderun 

16 Ocak 2018 tarihinde görülen duruşmasında 
yaptığı savunmada gözaltına alındıktan sonra ma-
ruz kaldığı işkenceyi dile getirmişti.

Mahsum Pamay

Elazığ T Tipi Cezaevi’nde Mahsum Pamay isim-
li mahpusun, 5 Nisan 2019 tarihinde, PKK lideri 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek 
için kendisini asarak yaşamına son verdiği öğrenil-
di.

Yusuf Paçacı

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu 
tarafından 16 Nisan 2019 tarihinde yapılan açıkla-
mada, Batman Cezaevi’nde tutulan Yusuf Paçacı 
isimli bir mahpusun kalp krizi geçirerek yaşamını 
yitirdiğini belirtildi.

Mustafa Özcengiz

26 Nisan 2019 tarihinde, Çorum Cezaevi’nde tutu-
lan Mustafa Özcengiz isimli mahpusun tek başına 
tutulduğu hücrede kalp krizi geçirerek yaşamını yi-
tirdiği öğrenildi.

Zaki Y. M. Hasan

28 Nisan 2019 tarihinde, Silivri Cezaevi’nde tutulan 
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Zaki Y. M. Ha-
san isimli bir kişinin, tutulduğu tek kişilik koğuş-
ta ölü bulunduğu öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada Zaki 
Y. M. Hasan’ı intihar ettiğini iddia etti.

24 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 28 Nisan 2019 tarihinde, Silivri Cezaevi’nde 
tutulan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Zaki 
Y. M. Hasan isimli bir kişinin, tutulduğu tek ki-
şilik koğuşta ölü bulunmasıyla ilgili olarak, Adli 
Tıp Kurumu tarafından otopsi raporu hazırlandığı 
öğrenildi. Raporda “kişinin ölümünün ası sonucu 
meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir” şeklinde 
bir ifade yer aldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada kaldığı odada asılı halde bulu-
nan Zaki Y. M. Hasan’ın intihar ettiğini belirtmişti.

Y. E.

Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Y. E. isim-
li mahpusun 18 Haziran 2019 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu kaldırıldığı Hilvan Devlet Hasta-
nesi’nde yaşamını yitirdiği iddia edildi.



Cezaevleri Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

84 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 
Bolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mecrun Akko-
yunlu’un tedavisi tamamlandıktan sonra tek kişilik 
hücreye konulduğu bildirildi.

Mehmet Selim Buğrahan

Maraş Türkoğlu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Meh-
met Selim Buğrahan (87) isimli mahpusun fenalaş-
ması üzerine kaldırıldığı Sütçü İmam Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 9 Eylül 2019 tarihinde 
yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Veli Ersoy

12 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan Veli 
Ersoy (17) isimli bir çocuğun cezaevine girdikten 
1 gün sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Veli Er-
soy’un ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı 
bildirildi.

Kemal Bilici

Manisa T Tipi Cezaevi’nde tutulan Kemal Bilici 
isimli bir mahpusun 11 Eylül 2019 tarihinde teda-
vi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
“Kapalı alana bağlı depresyon” teşhisi konulduktan 
sonra verilen ilaçların kullanılmasına bağlı olarak 
dikkat dağınıklığı, hareketlerinde sınırlanmalar ve 
konuşma güçlüğü gibi sorunlar yaşayan Kemal Bi-
lici’nin 22 Ağustos 2019 tarihinde Manisa Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği öğre-
nildi.

Mustafa Akyol

Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mah-
pus Mustafa Akyol, 16 Eylül 2019 tarihinde tedavi 
gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kinyas Gülcan

Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 Ekim 2019 
tarihinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun 
Odabaşı Hastanesi’ne kaldırılan hasta mahpus Kin-
yas Gülcan’ın (59), 6 Ekim 2019 tarihinde yaşamını 
yitirdi.

K. G.

7 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Sakarya Ferizli L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tu-
tulan K. G. İsimli bir mahpusun, banyo tavanına 
kendisini astığı iddia edildi. Haberde, mahpusun 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hasta mahpus 
Muhsin Kızılkan’ın, 24 Temmuz 2019 tarihinde 
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğre-
nildi.

Muhsin Kızılkan’ın hastalığı nedeniyle 2017’nin 
Mart ayında şartlı olarak tahliye edilmiş fakat 6 ay 
sonra yeniden cezaevine konulmuştu.

Aynur Uyar

Eskişehir Çifteler Kadın Açık Cezaevi’nden Ayva-
lık Cezaevi’ne nakledilen şeker, kalp ve tansiyon 
hastası mahpus Aynur Uyar’ın fenalaşması üzerine 
hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 19 Temmuz 2019 
tarihinde cezaevi idaresinin hastaneden tekrar ce-
zaevine getirilen Aynur Uyar hakkında izin kararı 
verdiği ve ailesini Aynur Uyar’ı cezaevinden alması 
için aradığı ve aynı gün için ailesi tarafından alınan 
Aynur Uyar’ın bindirildiği araçta fenalaştığı ve ya-
şamını yitirdiği bildirildi.

Tahir Çetinkaya

Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Tahir Çe-
tinkaya (67) isimli hasta mahpus, 2 Ağustos 2019 
tarihinde tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastane-
si’nde yaşamını yitirdi. Daha önce tutulduğu Van 
F Tipi Cezaevi’nde felç geçiren Tahir Çetinkaya’nın 
infazının ertelenmesi için yapılan başvurunun “de-
netimli serbestlik koşulları oluşmamıştır” denile-
rek reddedildiği bildirildi.

14 Mahpus

4 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Menemen R Tipi Açık ve Kapalı cezaevlerinde 
2019 yılı içinde 14 mahpusun (4’ü açık cezaevinde 
ve 10’u kapalı cezaevinde olmak üzere) hijyenik ol-
mayan koşullar nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia 
edildi. Söz konusu iddia ile ilgili olarak Adalet Ba-
kanı’nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi ve-
ren CHP İzmir milletvekili Atilla Sertel, yer olma-
dığı için mahpusların tuvaletlerde ve koridorlarda 
kalıp kalmadığını, bazı koğuşların salgın hastalık 
nedeniyle karantinaya alınıp alınmadığını, yaşamı-
nı yitiren 14 mahpusun ölüm sebeplerinin ne oldu-
ğunu sordu.

Mecrun Akkoyunlu

Kayıp olduğunu iddia ettikleri çocuklarıyla ilgi-
li olarak HDP Diyarbakır il binası önünde eylem 
yapan aileler arasında kendi ailesi de bulunan ve 
Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mecrun Akko-
yunlu isimli mahpusun 6 Eylül 2019 tarihinde ilaç 
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polis tarafından abluka altına alındığı ve mezarlığa 
sadece 4 kişinin katılmasına izin verildiği, Nusay-
bin Belediyesi tarafından aileye taziye için yer sağ-
lanmadığı öğrenildi.

Emine Aslan Aydoğan

Urfa T Tipi 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan hasta mah-
pus Emine Aslan Aydoğan’ın (64) kaldırıldığı Urfa 
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane-
si’nde 3 Aralık 2019 tarihinde yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. 16 aydır tutuklu bulunan Aydoğan’ın son 
10 gün içinde 4 kez ameliyat edildiği ve 10 gündür 
yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Emine Aslan Ay-
doğan için Viranşehir’deki Yenişehir Mezarlığı’nda 
düzenlenen cenaze törenine katılmak isteyenlerin, 
mezarlığı abluka altına alan polis tarafından genel 
bilgi taramasından geçirildikleri, cenaze namazı 
için gelen imamın mezarlığa alınmadığı; ailenin 
cenaze aracı ve taziye evi talebinin Viranşehir Bele-
diyesi tarafından reddedildiği öğrenildi.

S. G.

7 Kasım 2019 tarihinde Sakarya Ferizli L Tipi Ka-
palı Cezaevi’nde S. G. isimli bir mahpusun ise ikin-
ci kattan atlayarak intihar girişiminde bulunduğu 
iddia edildi. S. G. isimli mahpusun hastaneye kal-
dırıldığı bildirildi.

Hasan Eskicioğlu

Mardin Cezaevi’nde tutulan Hasan Eskicioğlu (49) 
isimli mahpusun 20 Kasım 2019 tarihinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi. Yaklaşık 7 ay 
önce ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan tutuklanan Ha-
san Eskicioğlu’nun cezaevinde daha önce de kalp 
krizi geçirdiği, hastanedeki tedavisinin ardından 
cezaevine geri götürüldüğü bildirildi.

Hasan Eskicioğlu’nun cenazesinin polisin zorla-
masıyla gece yarısı ailesi tarafından Mardin Devlet 
Hastanesi’nden alınmak zorunda kaldığı, cenazeyi 
Nusaybin ilçesinde defnetmek isteyen aileye nakil 
için talep ettikleri ambulansın “talimat var” deni-
lerek verilmediği, Nusaybin’de bulunan mezarlığın 
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10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutu-
lan ve dönüşümlü açlık grevine giren 18 mahpu-
sun, grev sonrası cezaevi idaresince verilen yemek 
nedeniyle zehirlendiği iddia edildi. Haberde ayrıca 
mahpusların hastaneye götürülmedikleri bildirildi.

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ’ın, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması ta-
lebiyle, Munzur Üniversitesi’nde okuyan 3 öğren-
cinin tutuklandıktan sonra götürüldükleri Elazığ 2 
Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde fiziksel şidde-
te maruz kalması konusunda soru önergesi verdiği 
öğrenildi. Munzur Üniversitesi’nde okuyan HDP 
Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Fi-
dan ile Şehmus Bakır ve Muhammed Erkiz isimli 
öğrenciler, üniversitede düzenlenen bir anma et-
kinliği sonrası gözaltına alınmalarının ardından 22 
Aralık 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden istek ve 
iradeleri dışında Rize Kalkandere L Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne sevk edilen Orhan Can, Kemal Yiğit ve 
Murat Budabak isimli 3 mahpusun cezaevi girişin-
de çıplak arama dayatmasını kabul etmedikleri için 
gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları 
öğrenildi. Mahpuslardan Kemal Yiğit’in hastaneye 
kaldırıldığı ancak kendisinden haber alınamadığı 
bildirildi.

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve 
16 Aralık 2018 tarihinden bu yana açlık grevinde 
olan Bahtiyar Kemal Hasan isimli mahpusun tek 
kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 3 Ocak 2019 tarihinde Oltu T Tipi Kapa-
lı Cezaevi’nden Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne sevk edildiği sırada ve cezaevi girişinde 
fiziksel şiddete maruz kalan Ahmet Gerez isimli 
mahpusun tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

15 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Cezaevi’nde çok sayıda mahpu-
sun tek kişilik hücrelerde tutulduğu ve mahpusla-
rın yanlarında bulundurabilecekleri kitap sayısının 
7 ile sınırlandığı öğrenildi.

1 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpus-
lara, keyfi disiplin soruşturmaları açıldığı ve bu 
soruşturmalar sonucunda mahpuslara mektupla 
iletişim hakkından mahrum bırakma cezası veril-
diği öğrenildi.

3 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
3 mahpusun gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi. 

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
Mustafa Geylan isimli mahpusa, Azadiya Welat ga-
zetesinin kupürünü bulundurması gerekçesiyle 15 
gün hücre cezası verildiği, aynı cezaevinde tutulan 
Ahmet Okkan isimli mahpusa ise cezaevi idaresi-
nin onay mührünü taşıdığı halde, koğuşta bulun-
durduğu kitaplar gerekçe gösterilerek 5 gün hücre 
cezası verildiği öğrenildi.

3 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Samsun Bafra T Tipi Cezaevi’nden Diyarbakır 
1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Hamdullah 
Aydemir isimli mahpusun, sevk sırasında bir gece 
tutulduğu Elazığ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde çıplak 
arama dayatmasını kabul etmediği gerekçesiyle 
gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğ-
renildi. Hamdullah Aydemir basına yansıyan açık-
lamasında maruz kaldığı fiziksel şiddet hakkında 
şunlar belirtti: “Benim elime bir sepet verdiler iki 
dakika içinde komple soyun dediler. Ben soyun-
mayınca çıplak aramaya karşı çıkınca dayatma-
ya başladılar. Ve bana ‘Sizin gibi adamlara ekmek 
vermemek lazım, sizin kafanıza sıkıp çöpe atmak 
lazım’ diyerek arkamdan küfür ettikten sonra bana 
saldırıp dövdüler. Daha sonra kameranın olmadığı 
bir odaya sürükleyerek götürdüler ve hepsi bir anda 
üzerime çullandı. Beni sabaha kadar sistematik bir 
şekilde dövdüler.” Hamdullah Aydemir’in Diyarba-
kır’da, maruz kaldığı fiziksel şiddeti belgeleyen bir 
rapor aldığı ve konuyla ilgili suç duyurusunda bu-
lunduğu bildirildi.

8 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan mahpusların 7 Aralık 2018 tarihinde gar-
diyanların fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığı 
öğrenildi.

3.2. İŞKENCE ve DİĞER KÖTÜ MUAMELE
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cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. 31 Ocak 2019 
tarihinde İbrahim Yağız’ın Kırıkkale’deki bir ceza-
evine, Kenan Ağcı’nın Bolu’daki bir cezaevine ve 9 
Şubat 2019 tarihinde ise Mashar Güler’in Adana’da-
ki bir cezaevine sevk edildiği bildirildi

19 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tarsus Kampüs Cezaevi’nden Maraş Türkoğlu 
2 Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 16 mahpusun 
cezaevi girişinde dayatılan çıplak arama uygula-
masını kabul etmedikleri için gardiyanların fizik-
sel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Sevk edilen 
mahpusların isimleri:  Hüseyin Erpolat, Fırat Tur-
ğay, Mehmet Ali Alan, Mehmet Şerif Dayan, Ema-
net Eneç (yüzde 92 raporlu), Roşhat Dilkiç (yüzde 
40 raporlu), Azat Taş (yüzde 40 raporlu), Çağdaş 
Doğan (yüzde 80 raporlu), Vahdettin Çoban, İb-
rahim Halil Olçar, Ferit Çalan, Fehim İşbilir, Şiyar 
Say, Zeki Yıldırım, Kerem Er, Kamuran Altin.

22 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, yargılandıkları davanın 25 Şubat 2019 tarihin-
de görülecek duruşmasına katılmak üzere Bafra T 
Tipi Cezaevi’nden Mardin E Tipi Cezaevi’ne geti-
rilen Erkan Benli ve Sadık Tan isimli 2 mahpusun 
yolda bekletildikleri Elazığ T Tipi Cezaevi’nde çıp-
lak arama dayatmasını kabul etmedikleri gerekçe-
siyle gardiyanların fiziksel ve sözlü şiddetine maruz 
kaldıkları öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 6 Şubat 2019 tarihinde isteği ve iradesi dışında 
İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Adana 
Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Mazhar 
Güler isimli mahpusun sayımda askeri nizamda 
ayakta durmayı reddettiği gerekçesiyle gardiyanla-
rın fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Ha-
berde Mazhar Güler’in sevk edildiği cezaevi revi-
rinde doktor tarafından sadece uzaktan bakılarak 
muayene edildiği ve kendisine maruz kaldığı fizik-
sel şiddeti belgeleyen bir rapor verilmediği ifade 
edildi. Sayımlarda askeri nizamda durmayı kabul 
etmediği gerekçesiyle Mazhar Güler hakkında ayrı-
ca disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

26 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulan İran vatan-
daşı Behnam Sadıki isimli bir mahpusun kaldığı 
koğuştan alınarak hücreye konulduğu ve daha son-
ra başka bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Söz 
konusu haberlerde Sadıki’nin nereye götürüldüğü-
nün bilinmediği belirtildi.

15 Ocak 2019 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Ce-
zaevi’nde tutulan Mehmet Yıldırım isimli bir mah-
pusun mahkemeye götürülmek üzere bulunduğu 
cezaevi çıkışında, bir mahpus arkadaşına selam 
verdiği gerekçesiyle gardiyanların fiziksel şiddeti-
ne maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldığı şiddete 
bağlı olarak Mehmet Yıldırım’ın gözlüğünün kı-
rıldığı, yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinde 
morluklar ve şişlikler olduğu bildirildi. Söz konusu 
haberlerde talebine rağmen Mehmet Yıldırım’ın re-
vire götürülmediği ve bundan dolayı maruz kaldığı 
şiddeti belgeleyen bir rapor alamadığı ifade edildi.

26 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Hatay Yayladağı T Tipi Cezaevi’nde 18 kişilik 
koğuşlarda 23 mahpusun kaldığı; mahpusların sa-
yımlarda askeri nizamda ayakta durma dayatma-
sına maruz kaldığı ve buna uymayan mahpusların 
gardiyanların fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kal-
dığı öğrenildi.

1 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve aralarında 
Lice Belediye Eş Başkanı Rezan Zuğurli Ataş’ın da 
olduğu 16 mahpusun gardiyanların fiziksel şiddeti-
ne maruz kaldığı öğrenildi. Olay sonrasında mah-
pusların revire götürülmediği bildirildi.

Van T Tipi Cezaevi’ne ÖHP üyesi avukatlar tara-
fından yapılan ziyaret sonrası hazırlanan gözlem 
raporu 8 Şubat 2019 tarihinde basında yer aldı. Ra-
pordan, cezaevi girişinde mahpusların çıplak ara-
ma dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul et-
meyen mahpusların gardiyanların fiziksel şiddeti-
ne maruz kaldığı ve daha sonra hücreye konulduğu 
öğrenildi. Gözlem raporunda ayrıca mahpusların 
kaldıkları koğuşların keyfi bir şekilde değiştirildiği 
ve bunu kabul etmeyen mahpusların da fiziksel şid-
dete maruz kaldığı belirtildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan Rıdvan 
Sayak isimli bir mahpusun 29 Ocak 2019 tarihin-
de koğuşunda yapılan arama sırasında gardiyanlar 
tarafından ters kelepçelendiği ve sonrasında kafa-
sının duvara vurulduğu öğrenildi. Maruz kaldığı 
fiziksel şiddet sonucu burnundan kan gelmesine 
rağmen mahpusun süngerli odaya konulduğu bil-
dirildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan 3 mahpusun istekleri ve iradeleri dışında başka 
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den, Osmaniye 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde günde 4 
kez yapılan sayımlarda mahpusların zorla havalan-
dırmaya çıkartıldığı ve bu esnada mahpusların gar-
diyanların sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

6 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nden 13 Şubat 
2019 tarihinde Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Ce-
zaevi’ne sevk edilen 16 mahpusun cezaevi girişinde 
maruz kaldıkları çıplak arama dayatmasını kabul 
etmedikleri için gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları öğrenildi. Haberde ayrıca mah-
puslara ait kişisel eşyalarının henüz verilmediği 
ifade edildi.

6 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tu-
tulan mahpusların ayakta sayım dayatmansa maruz 
kaldığı ve bunu kabul etmedikleri için gardiyan-
ların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenil-
di. Fiziksel şiddete maruz kalan Hüseyin Erpolat, 
Vahdettin Çoban ve Zeki Yıldırım isimli 3 mahpu-
sun kaldıkları koğuştan alınarak 3 kişilik hücreye 
konulduğu ve mahpuslar hakkında açılan disiplin 
soruşturması sonucunda iletişim haklarından 1 ay 
süreyle mahrum bırakma cezası verildiği bildirildi

6 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ E Tipi Cezaevi’nde tutulan 8 mahpusun 
başka cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi.

Diyarbakır Barosu tarafından her Cuma gerçekleş-
tirilen Tahir Elçi Anması’nın 8 Mart 2019 tarihinde 
yapılan 166’ncısında konuşan Diyarbakır Barosu 
Cezaevi Komisyonu Üyesi Öykü Çakmak, Ela-
zığ’daki cezaevlerinde 2 mahpusun gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldığını, koğuş aramala-
rında bir mahpusun kolunun kırıldığını, HDP eski 
milletvekili Mülkiye Birtane’nin ise “cezaevindeki 
insanlık dışı muamele” nedeniyle tedaviyi reddet-
tiğini belirtti.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mah-
pusların İHD Van Şubesi’ne bir mektup göndererek 
cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini bildir-
dikleri öğrenildi. Buna göre, çıplak arama dayat-
ması yapılmakta ve mahpuslar istek ve iradeleri 
dışında başka cezaevlerine sevk edilmektedir.

13 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Kayseri Bünyan Cezaevi’nde tutulan ve ara-
larında açlık grevinde olanların da bulunduğu 36 

27 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde İsmet Taş 
isimli bir mahpusun gardiyanların fiziksel şiddeti-
ne maruz kaldığı öğrenildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Afrin’den Türkiye’ye getirilerek ‘örgüt üyesi 
olma’ ve ‘devletin birliği ve bütünlüğünü ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’ iddialarıyla tutuklanıp Hatay 
T Tipi Cezaevi’ne konulan mahpusların cezaevin-
de işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı 
iddia edildi. Haberde Afrinli mahpusların Türkçe 
konuşmaya zorlandıkları, gardiyanların fiziksel 
şiddetine maruz kaldıkları, koğuşlarda kapasitenin 
çok üstünde mahpus tutulduğu belirtildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Antep L Tipi Cezaevi’nde tutulan 16 mahpusun 
20 Şubat 2019 tarihinde Antep H Tipi Cezaevi’ne 
istekleri ve iradeleri dışında sevk edildiği öğrenil-
di. Sevk edilen mahpuslardan 4’ünün açlık grevin-
de olan mahpuslar olduğu bildirildi. Sevk edilen 
mahpusların isimleri: Abdullah Kurt, Uğur Coşar, 
Şaban Yener, Selahattin Yaşaer, Ahmet Yaralı, Se-
dat Avşar, Hasan Başaran, Abdullah Bilen, Mehmet 
Öner, Salih Gökalp, Mehmet Eksin, Ahmet Gören, 
Ömer Levent, Şehmuz Hatipoğlu, Ömer Güner ve 
Halis Çiçek. Açlık grevinde olan Abdullah Kurt, 
Uğur Coşar, Şaban Yener, Selahattin Yaşaer’in bir 
ay önce Antep H Tipi Cezaevi’nden Antep L Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan 2 mahpusun (Abdurrahman Dayan ve Şevket 
Topkaya) 21 Şubat 2019 tarihinde istek ve iradeleri 
dışında Isparta E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 
öğrenildi.

Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tu-
tulan gazeteci İdris Yılmaz, 5 Mart 2019 tarihinde 
basında yer alan mektubunda cezaevinde yaşanan 
hak ihlallerini yazdı. İdris Yılmaz 25 Şubat 2019 
tarihinde Lütfü Yılmaz ve Mazlum Deniz isimli 2 
mahpusun gardiyanların fiziksel ve sözlü şiddetine 
maruz kaldığını belirtti. Mektupta, Patnos L Tipi 
Cezaevi’nden sevk edilen Vedat Kuri ve Abdullah 
Karakaya isimli 2 mahpusun ise cezaevi girişinde 
çıplak arama dayatmasını kabul etmedikleri gerek-
çesiyle gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kal-
dığı ifade edildi.

5 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
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4 mahpusun istek ve iradeleri dışında başka ceza-
evlerine sevk edildikleri öğrenildi. Mahpuslardan 
Jiyan Ekşi ve Hividar Dilşah’ın Kayseri Kadın Ceza-
evi’ne, Dilan Aydın’ın Tarsus Kadın Kapalı Cezae-
vi’ne, Dilan Barin’in ise Erzurum E Tipi Cezaevi’ne 
sevk edildiği bildirildi.

29 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Elazığ T Tipi Cezaevi’nden Elazığ 1 Nolu Yük-
sek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilen Aziz Okay 
isimli bir mahpusun gardiyanlar tarafından İstiklal 
Marşı’nı okumaya zorlandığı ve bunu kabul etme-
diği gerekçesiyle fiziksel şiddete maruz kaldığı id-
dia edildi.

7 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Çorum L Tipi Cezaevi’nde tutulan 8 mahpu-
sun askeri nizamda ayakta sayım dayatmasını ka-
bul etmedikleri gerekçesiyle 3 Nisan 2019 tarihin-
den beri tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

21 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran Kadın Cezaevi’nde tutulan 4 
mahpusun gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi.

1 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan tüm si-
yasi kadın mahpusların (en az 40 mahpus) istekleri 
ve iradeleri dışında Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne 
sevk edildiği öğrenildi. Sevk edilen mahpuslar ara-
sında 16 Aralık 2018 tarihinden beri açlık grevinde 
olan gazeteci Kibriye Evren, Hilal Ölmez ve Evin 
Kaya’nın da olduğu bildirildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan Halkın Hu-
kuk Bürosu avukatı Aycan Çiçek’in, 2019’un Nisan 
ayı içinde iki kez gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı; aynı cezaevine tutulan Neslihan Al-
bayrak isimli bir mahpusun ifade odasından koğu-
şuna götürülürken gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı; buna tepki gösteren Aycan Çiçek, 
Pınar Birkoç ve Harran Aydın isimli mahpusların 
ise ters kelepçelenerek yerde sürüklendiği ve sün-
gerli odalara konuldukları öğrenildi. Konuyla ilgili 
olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunulduğu bildirildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Kocaeli milletvekili ve İnsan Hak-
larını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk 
Gergerlioğlu’nun, İskenderun M Tipi Cezaevi’nde 

mahpusun istek ve iradeleri dışında Kahramanma-
raş Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca Kay-
seri Bünyan Cezaevi’nde tutulan mahpuslara Yeni 
Yaşam gazetesinin verilmediği bildirildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan Göksel 
Dilibal ile Muhammet Bedran Çoğaltay isimli 2 
mahpusun 11 Mart 2019 tarihinde gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

15 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü’nün, Ada-
let Bakanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiy-
le, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Zerga 
Açar (57) isimli mahpusun maruz kaldığı işkence-
ye ilişkin bir soru önergesi verdiği öğrenildi. Söz 
konusu soru önergesinde, Zerga Açar’ın 28 Şubat 
2019 tarihinde Mardin E Tipi Cezaevi’nden Urfa 
2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne istek ve iradesi dışında 
sevk edildiği, cezaevine girişi sırasında görevli as-
kerlerin ve gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı, çıplak arama dayatmasını kabul etmediği 
için fiziksel tacize maruz kaldığı, ayrıca kendisine 
11 gün hücre cezası verildiği belirtilmektedir.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezae-
vi’nde tutulan Lütfü Sönmez ve Mazlum Deniz isim-
li 2 mahpusun 25 Şubat 2019 tarihinde gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza-
evi’nde tutulan Nevzat Demir ve Tahir Temel isimli 
2 mahpusun 1 Mart 2019 tarihinde gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

18 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri Bünyan T Tipi Cezaevi’nden Maraş 
Türkoğlu T Tipi Cezaevi’ne istekleri ve iradeleri 
dışında sevk edilen ve açlık grevinde olan 7 mah-
pusun (Aziz Yalçın, Özkan Kart, Ramazan Sebuk-
tekin, Hacı Sincar, Ali Delabak, Ali Emirhani ve 
Hikmet Çalakan) sevk sırasında ve çıplak arama 
dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle cezae-
vi girişinde fiziksel şiddete maruz kaldıkları öğre-
nildi. Haberde ayrıca tek kişilik hücrelere konulan 
mahpusların gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı belirtildi.

20 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
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lerden, Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Ümit Tamur isimli bir mahpusun kaldığı odada 
yapılan arama sırasında gardiyanlarla arasında bir 
tartışma çıktığı ve tartışmanın büyümesi üzerine 
Ümit Tamur’un yaklaşık 30 gardiyanın fiziksel şid-
detine maruza kaldığı öğrenildi. Haberlerde ayrıca 
Ümit Tamur’un kameraların görüş açısına girme-
yen bir yere götürüldüğü, işkence ve kötü muame-
lenin burada da devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili 
olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç du-
yurusunda bulunulduğu bildirildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi’nde 
mahpusların “burası cezaevi değil, bir askeri okul-
dur” denilerek sayımlarda askeri nizamda ayakta 
durmaya zorlandığı, karşı çıkan mahpusların fizik-
sel şiddete maruz kaldığı öğrenildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Sedat Atsız isimli mahpusun isteği ve irade-
si dışında Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Bolu F 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde mahpusların 
kaldığı koğuşlardaki tuvaletleri ve banyoları da gö-
recek şekilde kameralar yerleştirildiği iddia edildi. 
Buna tepki gösteren mahpuslar hakkında disiplin 
soruşturmaları açıldığı ve 4 mahpusa 11’er gün 
hücre cezası verildiği öğrenildi.

3 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdul-
hadi Ay isimli mahpusun gardiyanların fiziksel şid-
detine maruz kaldığı ve buna bağlı olarak yüzünde 
morluklar oluştuğu ve kaburgasının kırıldığı öğre-
nildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’n-
de tutulan Yakup Alphan isimli mahpusun infaz 
koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı ve daha sonra tek kişilik hücreye konuldu-
ğu öğrenildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde 6 mahpu-
sun hastaneye götürülürken jandarmçaların fizik-
sel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

11 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 

mahpuslara işkence yapıldığı iddialarına ilişkin, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtla-
ması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdiği 
öğrenildi. Önergede, İskenderun M Tipi Cezaevi’n-
de mahpuslara işkence yapıldığı iddialarının yanı 
sıra, söz konusu iddialarla ilgili olarak herhangi bir 
soruşturma açılıp açılmadığı, mahpusların istek ve 
iradeleri dışında başka cezaevlerine nakledilip edil-
medikleri ve mahpusların süngerli odalarda tecride 
maruz kalıp kalmadıkları sorulmaktadır.

16 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde mah-
pusların C9 ve C10 koğuşlarında yapılan aramalar 
sırasında bazı mahpusların fiziksel şiddete maruz 
kaldığı öğrenildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde kadın mahpusların 
gardiyanlar tarafından “Sizlere bugüne kadar ya-
pamadığımız her şeyi yapacağız” denilerek tehdit 
edildiği iddia edildi.

23 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde mahpusla-
rınsayımlarda mahpusların askeri nizamda ayakta 
durma dayatmasına maruz kaldığı, mahpuslara ve-
rilen suyun kirli ve kötü koktuğu öğrenildi.

18 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
tek kişilik hücrelerde tutulan mahpusların hücrele-
rine gardiyanlar tarafından seccade bırakıldığı ve 
mahpusların namaz kılmadıkları gerekçesiyle gar-
diyanların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları iddia 
edildi.

21 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’n-
de tutulan mahpusların sayımlarda askeri nizamda 
ayakta durma dayatmasına maruz kaldıkları, bunu 
kabul etmeyen mahpusların işkence ve diğer kötü 
muameleye maruz kaldıkları öğrenildi. Haberde 
ayrıca mahpusların avukatları ile yaptıkları görüş-
melerin kamera ile kayıt altına alındığı belirtildi.

27 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kayseri Bünyan 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan 
Şeyhdavut Başkan isimli bir mahpusun açlık gre-
vini bitirmesinin ardından “muayeneye götürüyo-
ruz” denilerek, Kayseri Bünyan 1 Nolu Cezaevi’ne 
istek ve iradesi dışında sevk edildiği öğrenildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
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olan hazır kuvvet odasına götürdü. Burada beni 
götüren ekip dışında hapishane müdürü olduğunu 
söyledikleri kısa boylu biri vardı. Bu kişi bağırıp ça-
ğırmaya beni tahrik etmeye (kolumu ya da göğsü-
mü sürekli dürtüklemeye) başladı. Beni yere yatırıp 
elimi ve ayaklarımı ters bir şekilde kelepçelediler. 
Ardından cop ile ayaklarıma falaka işkencesi yap-
maya başladılar. Bu işlem bilincimi kaybedene ka-
dar devam etti. Ardından ayıltıp işkenceye devam 
etmek için kafamdan aşağı kolonya ve su dökme-
ye başladılar. Ayılmaya başlayınca yere 2 paket tuz 
(1 ya da 2 kilo) dökerek üzerine su serptiler. Daha 
sonra gardiyanlar ayaklarım tuzun üzerine gelecek 
şekilde defalarca havaya kaldırıp yere çarptılar. Tuz 
hem işkence amaçlı canım daha çok yansın diye 
hem de işkence sonrasında su toplama vs. gibi iz-
leri yok etmek içindi. Bu işlemden sonra parmak-
larım başta olmak üzere bütün vücudum kasılmaya 
ve dişlerim istemsizce kitlenmeye başladı. Bilincim 
yerinde ancak felç geçirmişçesine hiç hareket ede-
miyor, gözlerimi dahi açamıyordum. Benden yü-
rüyerek kaldığım nezarethaneye gitmemi istediler 
(…) Bir süre sonra kendimi kaybetmişim. Gözümü 
açtığımda bir havalandırmada taburenin üzerinde 
sırtım duvara yaslanmış bir şekildeydim. Bu sırada 
işkenceye katılan gardiyanlar başımda konuştukla-
rını fark ettim. Kendime iyice geldikten sonra kol-
larıma girerek parmak uçlarım üzerinde, kaldığım 
nezarethaneye götürdüler.”

28 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 6 
mahpusun (Ahmet Nas, Ercan Daşkesen, Veysi Al-
tan, Şifa Erdoğan, Rıdvan Kaya ve Suat Okur) istek-
leri ve iradeleri dışında yeni açılan Maraş Türkoğlu 
1 Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
Cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul 
etmeyen mahpusların fiziki ve psikolojik şiddete 
maruz kaldığı bildirildi. Bir mahpus ailesi aracılı-
ğıyla basında yer alan açıklamasında şunları belirt-
ti: “Cezaevi girişinde bize çıplak aramayı dayattılar 
kabul etmedik. Ancak zor kullanarak ve işkence 
ederek bu uygulamayı yapmaya çalıştılar. Sonrasın-
da bizi inşaat gibi bir yere koydular. Şimdi de askeri 
nizamda sayım dayatılıyor.”

29 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapa-
lı Cezaevi’nde tutulan ve 28 Mayıs 2019 tarihinde 
Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruş-
masından sonra cezaevine dönerken Elazığ 1 Nolu 

koğuşlarda yapılan aramalar sırasında mahpusların 
gardiyanların fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kal-
dığı ve buna itiraz eden mahpusların ise tek kişilik 
hücrelere konulduğu öğrenildi.

15 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Müslüm Gönül isimli mahpusun 2 Temmuz 2019 
tarihinde gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı ve buna bağlı olarak vücudunda morluklar 
ve şişlikler olduğu öğrenildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi’nde tu-
tulan Selçuk Can Avcı isimli mahpusun infaz koru-
ma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
öğrenildi.

19 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde tutulan Nu-
saybin Davası’nda yargılanan Abdülkadir Baybars 
isimli bir mahpusun 1 yıl 3 aydır tek kişilik hücrede 
tutulduğu ve kimseyle görüştürülmediği öğrenildi.

19 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 25 Haziran 2019 tarihinde tutuklandıktan 
sonra Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ne götü-
rülen 5 mahpusun cezaevi girişinde çıplak arama 
dayatmasını kabul etmedikleri gerekçesiyle fiziksel 
şiddete maruz kaldıkları öğrenildi.

21 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus T Tipi Cezaevi’nde tutulan 6 mah-
pusun (M. Zahit Şahin, Ekrem Beydoğan, Eyüp 
Ulusal, Deniz Özdemir, Nejat Öztekin ve ismi öğ-
renilemeyen bir mahpus) 20 Temmuz 2019 tarihin-
de Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği 
öğrenildi.

28 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana Kürkçüler E Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan Hakan İnci isimli mahpusun sayımlarda askeri 
nizamda ayakta durma dayatmasını kabul etmediği 
gerekçesiyle gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi. Hakan İnci basına yansıyan mek-
tubunda şunları belirtti: “Sabah sayımı sırasında 
ayakta sayım dayatıldı. Kabul etmediğim için tek-
me ve yumruklarla 10 kadar gardiyan tarafından 
dışarı çıkartıldım. Başgardiyan ve 4-5 gardiyan 
gelerek beni tek kişilik, son derece sağlıksız, ban-
yosuz bir nezarethaneye attılar (…) Akşamüstü bir 
başgardiyan ve beraberinde 6-7 kadar gardiyan ge-
lerek beni kaldığım yerin hemen bitişiğindeki oda 



Cezaevleri Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

92 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

sında, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslarla yaptığı görüşmenin sonrasında mah-
pusların maruz kaldıkları hak ihlallerini kamuoyu 
ile paylaştı. Buna göre Hasan Alan isimli bir mah-
pus isteği ve iradesi dışında Maraş Türkoğlu T Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilmiştir.

10 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Maraş Türkoğlu 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan mahpusların 8 Ağustos 2019 tarihinde gar-
diyanların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğre-
nildi.

16 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutulan Bawer Eye 
isimli mahpusun sayımlarda askeri nizamda ayak-
ta durma dayatmasını kabul etmediği gerekçesiyle 
gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğ-
renildi.

Halkın Hukuk Bürosu, 17 Ağustos 2019 tarihinde 
Siliviri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan 4 müvekkille-
rinin (İsmail Kara, Cem Dilmen, 77 gündür açlık 
grevinde olan Grup Yorum üyesi Barış Yüksel ve 
soyadı öğrenilemeyen Ali isimli bir mahpus) gö-
rüşten dönerken koridorda slogan attıkları gerek-
çesiyle gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kal-
dığını açıkladı.

26 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde Grup Yorum 
üyesi mahpuslar İbrahim Gökçek ve Barış Yüksel’in 
8 ve 15 Ağustos 2019 tarihlerinde gardiyanların fi-
ziksel şiddetine maruz kaldıkları, öğrenildi.

3 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların haftada 3 defa yapılan koğuş arama-
larında eşyalarının dağıtıldığı ve mahpusları askeri 
nizamda sayım dayatmasına maruz kaldıkları öğ-
renildi.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi’nde tek kişilik 
hücrede bir arada tutulan 3 mahpusun cezaevi mü-
dürü tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Haberde 
ayrıca kadın mahpusların tutulduğu hücrenin er-
kek gardiyanlar tarafından arandığı belirtildi.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde siyasi 
mahpusların kaldığı kısma İŞİD davalarında hü-
kümlü ya da tutuklu mahpusların konulduğu öğre-
nildi. Haberde bu mahpuslar tarafından “Allahsız-

Kapalı Cezaevi’ne götürülen Kerem İmrak isimli 
mahpusun, cezaevi girişinde çıplak arama dayat-
masına karşı çıktığı için gardiyanların fiziksel şid-
detine maruz bırakıldığı öğrenildi.

29 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezae-
vi’nde tutulan Roni Yavuz isimli mahpusun, hava-
landırmada başka bir koğuştaki mahpustan eşya al-
dığı iddiasıyla 1 Temmuz 2019 tarihinden bu yana 
tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.

30 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Kapalı Ce-
zaevi’nde tutulan Hacı Ali Baştürk isimli mahpu-
sun, 26 Temmuz 2019 tarihinde anjiyo işlemi için 
götürüldüğü hastaneden cezaevine geri getirildiği 
sırada, çıplak arama dayatmasını kabul etmediği 
için gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
öğrenildi.

31 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslara askeri düzende ayakta sayım dayatma-
sı yapıldığı, buna tepki gösteren mahpusların ise 
gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları 
öğrenildi.

5 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
en az 15 mahpusun gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı öğrenildi. Haberde, maruz kaldığı 
fiziksel şiddete bağlı olarak Medeni Kiye isimli bir 
mahpusun yaralandığı ve bilinci kapalı olmasına 
rağmen hastaneye sevkinin uzun süre yapılmadığı 
belirtildi.

7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Müslüm Gönül isimli mahpusun aile görüşü sıra-
sında eşine sarıldığı gerekçesiyle gardiyanların fi-
ziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun 
[DBP Mardin Eş Başkanı Şeyhmus Sun, HDP Parti 
Meclisi Üyesi Alaatin Zuğurli, Ali Sİncar ve Sedat 
Ay] iradeleri ve istekleri dışında Diyarbakır D Tipi 
cezaevine ve 1 mahpusun da (DBP Mardin Eş Baş-
kanı Leyla Bozkurt) Diyarbakır T Tipi cezaevine 
sevk edildikleri öğrenildi.

İHD Adana Şube Başkanı avukat İlhan Öngör, 8 
Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan açıklama-
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bakır’ın Kulp ilçesinin görevden alınan Belediye Eş 
Başkanları Mehmet Emin Taş ve Fatma Ay ile Bele-
diye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP Kulp İlçe 
Eş Başkanı Abidin Karaman, Mehmet Emin Ay’ın 
istekleri ve iradeleri dışında Osmaniye T Tipi Ce-
zaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

21 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Özgür Sevim isimli mahpusun Mardin’de yargılan-
dığı davanın duruşmasına götürüldüğü sırada yol-
da bir gece bekletildiği Elazığ T Tipi Cezaevi’nde 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı 
öğrenildi. Özgür Sevim’in çıplak arama dayatması-
nı kabul etmediği için infaz koruma memurlarının 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve daha sonra hüc-
reye konulduğu bildirildi.

22 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Maraş Türkoğlu Cezaevi’nde tutulan ve sayım-
lar sırasında karşılaştıkları askeri nizamda ayakta 
durma ve İstiklal Marşı okuma dayatmasını kabul 
etmeyen mahpusların fiziksel şiddete maruz kaldı-
ğı öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Silivri Cezaevi’nde tutulan Grup Yorum üyesi 
Emel Yeşilırmak’ın yargılandığı davanın duruşma-
sına getirilirken ters kelepçelendiği ve görevli per-
sonelin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri Cezaevi’nde tutulan avukat Ebru 
Timtik’in yargılandığı davanın duruşmasına geti-
rilirken görevli personelin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı ve baygınlık geçirdiği öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Nurul-
lah Semo isimli mahpusun 2 yıldır tek başına bir 
odada kaldığı öğrenildi. Haberde ayrıca Nurullah 
Semo’nun sayımlarda infaz koruma memurlarının 
fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığı belirtildi.

26 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat Cezaevi’nde mahpusların sayımlarda 
askeri nizamda ayakta durmaya zorlandıkları öğ-
renildi.

27 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Osmaniye Cezaevi’nde tutulan bazı mah-
pusların istekleri ve iradeleri dışında Ereğli T Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edilen 
mahpusların sayısı ve isimleri öğrenilemedi.

lara Ölüm”, “Kafirlerin kafasını keseceğiz” şeklinde 
sloganlar atıldığı ve bu sloganlar ile ilgili cezaevi 
idaresinin bir müdahalede bulunmadığı bildirildi.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde Ramazan 
Anık isimli bir mahpusun hücre cezası aldığı öğ-
renildi. Hücreye koymak üzere Ramazan Anık’ın 
kaldığı odaya gelen infaz korunma memurlarının 
Ramazan Anık ve onunla aynı odada kalan Fatih 
Özgür Aydın ve Erdal Berk isimli mahpuslara fizik-
sel şiddet uyguladığı bildirildi.

Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslar tara-
fından maruz kaldıkları hak ihlallerine ilişkin kale-
me aldıkları mektup 7 Eylül 2019 tarihinde basında 
yer aldı. Buna göre mahpuslar gardiyanların fizik-
sel ve sözlü şiddetine maruz kalmakta, aramalar 
sırasında mahpuslara ait eşyalar dağıtılmakta, çeş-
melerden akan su kirli ve kötü kokmakta; mahpus-
lara sıcak su verilmemektedir.

Kayseri Bünyan Kadın Cezaevi’nde tutulan siyasi 
mahpuslar ile görüşen Mersin Özgürlükçü Hukuk-
çular Derneği Cezaevi Komisyonu üyesi avukatlar, 
7 Eylül 2019 tarihine basında yer alan açıklamala-
rında, söz konusu cezaevinde tutulan kadın siyasi 
mahpusların son üç ay içinde 2 kez adli mahpusla-
rın fiziksel saldırısına maruz kaldığını ve bu saldı-
rılara ilişkin cezaevi idaresi tarafından herhangi bir 
tedbir alınmadığını ifade edildi. 

13 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların 
sayımlarda askeri nizamda ayakta durma dayatma-
sına maruz kaldığı öğrenildi.

18 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
kaldığı odaların 15 gün içinde 9 defa arandığı ve 
aramalar sırasında mahpuslara ait eşyaların dağıtıl-
dığı öğrenildi.

19 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
sayımlarda askeri nizamda ayakta durma dayat-
masına maruz kaldığı, bu uygulamaya itiraz eden 
mahpusların infaz koruma memurlarının fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı, 3 kişilik odalarda 10 mah-
pusun tutulduğu öğrenildi.

20 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan Diyar-
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kayyım atanan Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin 
Belediye Eş Başkanı Keziban Yılmaz ile Kocaköy 
Belediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer’in istekleri ve 
iradeleri dışında Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’ne, 
aynı tarihte tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın ise Kay-
seri Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
Belediye Eş Başkanlarının Cezaevi’ne hücrelere bö-
lünmüş bir ring aracıyla, elleri kelepçeli şekilde ve 
10 saat boyunca mola verilmeden sevk edildikleri 
bildirildi.

27 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerde, Çanakkale E Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
8 kişilik odalarda 14 kişi tutulduğu, mahpuslara 
kuyu suyu verildiği, sık sık yaşanan su kesintileri 
ve tuvaletlerdeki hijyen yetersizliği nedeniyle salgın 
hastalıkların arttığı iddia edildi.

27 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi cezaevlerinde 
mahpusların 8 kişilik odalarda 14 kişi tutulduğu 
cezaevine yeni sevk edilen mahpusların çıplak ara-
maya zorlandığı öğrenildi.

30 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaev-
lerinde mahpusların fiziksel ve psikolojik şiddete 
maruz kaldıkları, mahpuslara keyfi disiplin cezaları 
verildiği öğrenildi.

30 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevi ve Diyarba-
kır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde koğuşlarda ka-
pasitenin üzerinde mahpusun tutulması nedeniyle 
bazı mahpusların yerde yattığı, koğuşlarda ve ha-
valandırmalarda kameraların olduğu, mahpuslara 
verilen yemeklerin yetersiz olduğu ve yemeklerin 
içinden cam parçası, böcek vb. maddelerin çıktığı, 
mahpusların yanlarında bulundurabilecekleri ba-
sılı yayınların sayısının sınırlandırıldığı öğrenildi. 

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bolu F Tipi Cezaevi’nde Nurullah Semo isimli 
mahpusun tek kişilik hücrede tutulduğu, gardiyan-
ların fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığı öğ-
renildi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 
Komisyonu’nun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne 
6 Eylül 2019 tarihinde düzenlediği ziyaretine iliş-
kin raporunda, kapasitesi 950 kişi olan cezaevinde 

1 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutulan 25 siyasi 
mahpusun istekleri ve iradeleri dışında Giresun 
Espiye L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
Haberde, sevk edilen mahpuslardan üçünün tek ki-
şilik hücreye konduğu belirtildi.

5 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberlerde, 
Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı sırasında mah-
sur kaldıkları binalardan tahliye edildikten sonra 
tutuklanan kişilerin duruşma için Mardin E Tipi 
Kadın Kapalı Cezaevi’ne getirildikleri sırada çıplak 
aramaya zorlandıkları ve gardiyanların fiziksel şid-
detine maruz kaldıkları iddia edildi.

13 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
tutulan 25 mahpusun 10 Ekim 2019 tarihinde is-
tekleri ve iradeleri dışında sevk edildikleri Maraş 
Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak 
aramaya ve ayakta sayıma zorlandıkları, bunu ka-
bul etmedikleri için gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları öğrenildi.

22 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde mah-
pusların kaldığı koğuşların gardiyanlar tarafından 
köpekler eşliğinde arandığı, aramalar sırasında 
mahpusların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz 
kaldığı, mahpusların aileleriyle yaptıkları telefon 
görüşmelerinde maruz kaldıkları hak ihlallerini 
anlatmaları durumunda telefon görüşmelerinin 
kesildiği öğrenildi.

17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan ve yerine kay-
yım atanan Mardin’in Nusaybin ilçesinin Belediye 
Eş Başkanı Ferhat Kut’un, 21 Ekim 2019 tarihinde 
Mardin E Tipi Cezaevi’nden Elazığ T Tipi Cezae-
vi’ne sevk edildiği ve burada tek kişilik hücrede tu-
tulduğu 24 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan 
haberlerden öğrenildi.

24 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir 1 Nolu Şakran T Tipi Kapalı Cezaevi’n-
de mahpusların 8 kişilik koğuşta 23 kişi tutulmaları 
nedeniyle yerde yatmak zorunda kaldıkları, koğuş-
taki tuvaletin yetersiz kaldığı, havalandırma alanı-
nın tel örgüyle kapatıldığı ve aynı cezaevi kampü-
sünde kalan eşlerin görüşme haklarının engellen-
diği öğrenildi.

27 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 22 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan ve yerine 
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şiddete maruz kaldıkları, kıyafetleri çıkarıldıktan 
sonra süngerli odaya konuldukları bildirildi. Söz 
konusu mahpuslardan Emrah Doğan’ın maruz 
kaldığı fiziksel şiddet nedeniyle yüzünde ve vücu-
dunda morluklar olduğu ve yürüyemediği; bir di-
ğer mahpus Deniz Şah’ın ise kalp spazmı geçirdiği 
öğrenildi.

8 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin Cezaevi’nden Elazığ 2 Nolu Yük-
sek Güvenlikli Cezaevi’ne yaklaşık 1 yıl önce sevk 
edilen Haşim Gezer isimli mahpusun sevk edildiği 
günden bu yana hücrede tutulduğu öğrenildi.

12 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 
Sincan Çocuk Cezaevi’ne dair raporunda, cezae-
vinde tutulan 7 çocuğun 21 Aralık 2018 tarihinde 
ışıklar kapatıldıktan sonra gardiyanların fiziksel 
şiddetine maruz kaldığının belirtildiği, raporda 
kamera kayıtlarından alınan ve şiddeti belgeleyen 
fotoğraflara yer verildiği öğrenildi. Raporda şu ifa-
deler yer almaktadır: “Bazı çocukların tekli odaya 
infaz koruma memurları tarafından ayaklarıyla 
iteklenerek alındığı ve çocukların 22.08’den sonra 
revire götürüldüğü, yaklaşık bir dakikalık bir mua-
yeneden sonra revirden çıkarıldıkları görülmüştür. 
Çocukların sağlık raporları incelendiğinde bir ço-
cuğa karşılık neredeyse iki katı kadar infaz koru-
ma memuru ile müdahale edildiği ve bu müdahale 
esnasında kişiyi savunmasız bırakmanın ve kontrol 
altına almanın ötesinde orantısız bir güç uygulan-
dığı anlaşılmıştır. Çocukların vücutlarında oluşan 
yara ve izlerin infaz koruma memurlarının müda-
halesi neticesinde oluştuğu sağlık raporlarından ve 
kamera kayıtlarından açıkça anlaşılmaktadır.”

12 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdür-
rahim Durgun ve Musa Günay isimli 2 mahpusun 
kameraların bulunmadığı bir odada gardiyanların 
fiziksel şiddetine ve ‘adam olacaksınız, seni burada 
yatırır öldürürüm’  şeklinde tehditlerine maruz kal-
dığı öğrenildi. Haberde 2 mahpusun da hastaneden 
maruz kaldıkları şiddeti belgeleyen rapor aldıkları 
bildirildi.

13 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi ve Kay-
seri 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 2 mahpusun yakla-
şık 1 yıldır hücrede ‘bakanlık talimatı’ gerekçesiyle 
hücrede tutulduğu öğrenildi.

inceleme tarihine kadar, 100’ü çocuk 281’i yaban-
cı uyruklu olmak üzere 1354 kişinin kaldığı öğre-
nildi. Raporda ayrıca, yabancılara daha az yemek 
verildiği, hasta mahpuslar için uygun yemeklerin 
verilmediği, cezaevi girişinde mahpusların çıplak 
aramaya maruz kaldıklar  

4 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Mardin milletvekili ve TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ebru Günay 
tarafından cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin 
bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Buna göre, Elazığ 
Cezaevi’nde askeri nizamda sayım dayatması yapıl-
makta ve buna karşı çıkan mahpuslar fiziksel şid-
dete maruz kalmakta, mahpuslar süngerli oda adı 
verilen hücrelere konulmakta, mahpuslara sıcak su 
verilmemekte, mahpusların kişisel eşyalarına key-
fi biçimde el konulmakta, mahpuslara 3 aya varan 
sürelerle disiplin cezaları verilmekte, bazı mahpus-
lar bir yıldan uzun süredir tek kişilik hücrelerde 
tutulmaktadır. Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
mahpuslar cezaevi girişinde çıplak aramaya zorlan-
makta, hasta mahpusların tedavileri geciktirilmek-
te, mahpuslar kelepçeli muayeneye zorlanmakta, 
cezaevi kapasitesinin aşılması nedeniyle bazı mah-
puslar yerde yatmaktadır.

4 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 17 Eylül 2019 tarihinde tutuklanan Hakkari 
Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova 
Belediye Eş Başkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sa-
rı’nın istek ve iradeleri dışında Elazığ 2 Nolu Yüksek 
Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.

6 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 
Komisyonu’nun Silivri 1 Nolu L Tipi, Silivri 4 Nolu 
L Tipi ve Silivri Kapalı cezaevlerine 5 Eylül 2019 
tarihinde düzenlediği ziyaretine ilişkin raporun-
da, söz konusu cezaevlerinde 22.781 kişinin kaldı-
ğı öğrenildi. Raporda mahpuslara yetersiz yemek 
verildiği, mahpuslara verilen suyun kirli olduğu, 
mahpusların görüş sürelerinin çeşitli gerekçelerle 
kısıtlandığı, mahpuslara kelepçeli muayene dayat-
ması yapıldığı mahpusların dilekçelerinin işleme 
konmadığı öğrenildi.

8 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ayberk De-
mirdöğen ve Mehmet Manas isimli mahpusların 
28 Ekim 2019 gardiyanların tarihinde fiziksel şid-
detine maruz kaldıkları öğrenildi. Buna itiraz eden 
13 mahpusun ise 29 Ekim 2019 tarihinde fiziksel 
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tek kişilik hücrelerde tutuldukları öğrenildi.15 
Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınan Cihan Kara-
man ve İrfan Sarı 17 Ekim 2019 tarihinde mahke-
me tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propa-
gandası yapma’ suçlarından tutuklanmıştı.

1 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatına ilişkin sosyal medya paylaşımları nede-
niyle 11 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına 
alınan ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne 
götürülen Esin Kavruk’un Terörle Mücadele Şube-
si’nin ve savcılığın talebi üzerine 11 Kasım 2019 
tarihinde zorla Adli Tıp Kurumu’na götürülmüş, 
burada İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kara-
rıyla kendisinden DNA örneği alınmak istenmişti. 
30 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 28 Kasım 2019 tarihinde Esin Kavruk’un 
tutulduğu B-6 koğuşunun cezaevi müdürleri ve 
gardiyanlar tarafından basıldığı, koğuştaki tutulan 
kadınların işkence ve kötü muameleye maruz kal-
dıkları öğrenildi. Esin Kavruk’un avukatı Gülizar 
Tuncer, basında yer alan ifadelerinde şunları belirt-
mektedir: “Birinci müdür, Dilek Geçkin’in saçla-
rından tutup çekiyor. Başgardiyan, Esin Kavruk’un 
saçından çekip sürüklüyor. Bütün kadınları yer-
lerde sürükleyerek, tekmeleyip, kalkanları ile darp 
ederek, postalları ile kadınların ellerini ve bacakla-
rını eziyorlar. Bedenlerinde bu darp izleri var. Bazı 
kadın tutukluların kafalarını duvarlara çarpıyorlar. 
Dilek Geçkin’e cinsel organına tekmeler atıyorlar, 
o yüzden durumu çok kötü, yürüyemiyor şu anda. 
Kadın tutukluları yerlerde sürükleyip işkence ede-
rek, tek kişilik hücrelere atıyorlar”. Jandarma tara-
fından Haseki Devlet Hastanesi’ne götürülen Esin 
Kavruk’un burada Terörle Mücadele Şubesi polis-
leri tarafından doktorun bulunmadığı bir odada 
fiziksel şiddet uygulanarak tükürük örneğinin alın-
dığı, Esin Kavruk’un maruz kaldığı şiddeti belgele-
yen bir rapor aldığı öğrenildi. Ayrıca Sadri Konur 
Hastanesi’ne sevk edilen Dilek Geçkin ile Zuhal 
Sürücü isimli mahpusların da maruz kaldıkları şid-
deti belgeleyen raporların bulunduğu bildirildi.

1 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslara 
sıcak su verilmediği, verilen suyun ise kirli olduğu 
ve mahpuslarda cilt ve diş hastalıkları başta olmak 
üzere çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van’ın İpekyolu ilçesinin Belediye Eş Başkan-

13 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
tutulan İsmail Yılmaz isimli mahpusun, hakkında 
açılan davanın 1 Kasım 2019 tarihinde görülen 
duruşmasından döndüğü sırada cezaevi girişinde 
çıplak aramaya ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı 
öğrenildi.

11 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına ve aynı gün tutuklanan 
Sur ilçesinin Belediye Meclisi üyesi Halime Akyol 
ve Bağlar ilçesinin Belediye Meclisi üyesi Hêvidar 
Bozkuş’un götürüldükleri Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz kaldıkları 
öğrenildi.

18 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hare-
katına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
11 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götü-
rülen Esin Kavruk’un Terörle Mücadele Şubesi’nin 
ve savcılığın talebi üzerine cezaevinden gözaltına 
alınmaya çalışıldığı öğrenildi. 11 Kasım 2019 tari-
hinde zorla Adli Tıp Kurumu’na götürülen, bura-
da kendisinden DNA örneği alınmak istenen Esin 
Kavruk’un avukatı Gülizar Tuncer basında yer alan 
ifadelerinde şunları belirtmektedir: “Daha sonra 14 
Kasım’da Bakırköy Cezaevi müdürü ve başgardiyan 
Esin’i çağırıyor ve yeni bir kararı -ki daha önceki de 
tebliğ edilmedi- sözlü olarak bildiriyor. Kendisi ka-
bul etmezse savcılık ve TEM polisi talimatıyla zorla 
uygulamanın gerçekleşeceği söylenmiş. Esin du-
rumu koğuştaki arkadaşlarına anlatınca, onlar da 
Esin’i kesinlikle polise teslim etmeyeceklerini söy-
lemiş. Bunun üzerine cezaevi müdürü ve başgardi-
yan ‘o zaman biz robocop eşliğinde koğuşu basar, 
seni alır, kapının önünde bekleyen TEM polislerine 
teslim ederiz’ demişler”.

21 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne başka cezaev-
lerinden sevk edilen mahpusların cezaevi girişin-
de çıplak aramanın aramaya zorlandıkları, arama 
sırasında sözlü ve fiziksel tacize ve şiddete maruz 
kaldıkları öğrenildi.

27 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 5 Kasım 2019 tarihinde Elazığ 2 Nolu Yüksek 
Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilen Hakkari Belediye 
Eş Başkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye 
Eş Başkanı İrfan Sarı’nın sevk tarihinden bu yana 
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11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Gebze Kapalı Kadın Cezaevi’nde koğuşların 
çevik kuvvet ve jandarma birlikleri tarafından bası-
larak arandığı, arama sırasında mahpusların kişisel 
eşyalarına el konulduğu öğrenildi.

11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
hem mahpusların hem de mahpus yakınlarının 
görüş öncesinde ve sonrasında çıplak aramaya zor-
landıkları, karşı çıkan mahpusların gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

17 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda yapılan 
arama sırasında mahpusların gardiyanların fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı ve 2 mahpusun yaralana-
rak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

18 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan ve 5 Ka-
sım 2019 tarihinde isteği ve iradesi dışında Elazığ 
2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilen 
Yüksekova Belediye Eş Başkanı İrfan Sarı’nın ceza-
evine sevk edildiği günden beri tek kişilik hücrede 
tutulduğu, kendisine radyo ve televizyon verilme-
diği öğrenildi.

19 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Antep L Tipi Cezaevi’nde 2 mahpusa gön-
derilen kargoların mahpusların kimlik kartı taşıma 
dayatmasını kabul etmemeleri gerekçesiyle teslim 
edilmediği öğrenildi. Yaşanan tartışma sırasında 
gardiyanların “Siz kimsiniz? Sizi gebertiriz, sizin 
yeriniz belli; siz suçlusunuz” diyerek mahpusları 
tehdit ettiği bildirildi.

19 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Manisa T Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
sayımlarda askeri nizamda ayakta durma dayatma-
sına ve bu uygulamayı kabul etmeyen mahpusların 
ise fiziksel şiddete maruz kaldığı, yaşadıkları hak 
ihlallerine ilişkin mahpusların yazdıkları dilekçele-
rin ilgili kurumlara gönderilmediği öğrenildi.

22 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Nusaybin eski Belediye Eş Başkanı Sara 
Kaya’nın, Van T Tipi Cezaevi’nden istek ve iradesi 
dışında Tarsus T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğ-
renildi.

23 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Belediye Eş 
Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın, Mardin E Tipi Ce-

ları Şehzade Kurt ve Azim Yacan’ın tutuldukları 
Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nden istek ve iradeleri 
dışında Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi. Şehzade Kurt ve Azim Yacan 
8 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınmış, 11 Kasım 
2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddialarıyla tutuklanmıştı.

3 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Suruç 
Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik’in isteği ve ira-
desi dışında Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk 
edildiği öğrenildi. 15 Kasım 2019 tarihinde gözal-
tına alınan Hatice Çevik 20 Kasım 2019 tarihinde 
tutuklanmıştı.

4 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Mardin’in Mazıdağı Belediyesi Eş Başkanı 
Nalan Özaydın, Derik Belediyesi Eş Başkanı Mül-
kiye Esmez ve Savur Belediyesi Eş Başkanı Gülis-
tan Öncü’nün Mardin E Tipi Cezaevi’nden istek ve 
iradeleri dışında Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’ne 
sevk edildikleri öğrenildi. Belediye eş başkanları 
Nalan Özaydın, Mülkiye Esmez ve Gülistan Öncü 
15 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınmış, 26 Ka-
sım 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
tutuklanmıştı.

4 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi’nde ko-
ğuş aramaları sırasında mahpusların çıplak arama-
ya zorlandıkları öğrenildi.

10 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van’ın İpekyolu ilçesinin Belediye Eş Baş-
kanı Azim Yacan’ın, 2 Aralık 2019 tarihinde istek 
ve iradesi dışında Van T Tipi Cezaevi’nden sevk 
edildiği Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde üç gün 
boyunca hücrede tutulduğu, daha sonra tek kişilik 
koğuşa alındığı ve başka koğuşa geçmek için yaptı-
ğı başvuruların reddedildiği öğrenildi. Azim Yacan 
8 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınmış, 11 Kasım 
2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddialarıyla tutuklanmıştı.

11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van’ın Erciş ilçesinin Belediye Eş Başkanı 
Yıldız Çetin’in istek ve iradesi dışında Van T Tipi 
Cezaevi’nden Osmaniye T Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildiği öğrenildi. Yıldız Çetin 15 Ekim 2019 ta-
rihinde gözaltına alınmış, 22 Ekim 2019 tarihinde 
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ 
iddialarıyla tutuklanmıştı.
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29 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Muş’un Bulanık ilçesinin Belediye Eş Başkanı 
Adnan Topçu’nun, Muş E Tipi Cezaevi’nden istek 
ve iradesi dışında Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 17 Aralık 2019 
tarihinde gözaltına alınan, ardından görevden alı-
narak yerine kayyum atanan Adnan Topçu, 19 Ara-
lık 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafın-
dan ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

30 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Belediye Eş Baş-
kanları Filiz Buluttekin’in Diyarbakır Kadın Kapalı 
Cezaevi’nden istek ve iradesi dışında Erzurum E 
Tipi Kapalı Cezaevi’ne, Cemal Özdemir’in ise Di-
yarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Erzurum H 
Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
20 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan Filiz Bu-
luttekin ve Cemal Özdemir 23 Aralık 2019 tarihin-
de çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

31 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
tutulan hasta mahpus Mehdi Boz’un koğuşta arama 
yapan gardiyanların eşyalarını dağıtmasına karşı 
çıktığı için fiziksel şiddete maruz kaldığı ve açılan 
disiplin soruşturması sonucunda Boz’a 11 gün hüc-
re cezası verildiği öğrenildi.

zaevi’nden istek ve iradesi dışında Tarsus T Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 12 Aralık 2019 
tarihinde gözaltına alınan, ardından görevden alı-
narak yerine kayyum atanan Nilüfer Elik Yılmaz, 
15 Aralık 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklan-
mıştı.

24 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Antep L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların 
gardiyanlar tarafından tehdit edildiği, mektupları-
nın gönderilmediği, 6 kişilik koğuşlarda 10 kişinin 
kaldığı, hastaların iki haftada bir revire götürüldü-
ğü, ilaçların gecikmeli olarak verildiği, mahpusla-
rın revir, hastane, görüş gibi yerlere giderken aske-
ri nizamda tek sıra yürümeye zorlandıkları iddia 
edildi.

27 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tu-
tulan 15 mahpusun istek ve iradeleri dışında farklı 
cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Mahpusla-
rın isimleri ve hangi cezaevlerine sevk edildikleri 
öğrenilemedi.

29 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Muş’un Varto ilçesinin Belediye Eş Başkanı 
Ülkü Karaaslan’ın, Muş E Tipi Cezaevi’nden istek 
ve iradesi dışında Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 17 Aralık 2019 
tarihinde gözaltına alınan, ardından görevden alı-
narak yerine kayyum atanan Ülkü Karaaslan, 19 
Aralık 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tara-
fından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklanmıştı.
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aynı cezaevinde tutulan belden aşağısı felçli olan 
Ehmedê Xemî isimli bir mahpusun fizik tedavisi-
nin yapılmadığı belirtildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi’nde kelepçeli 
muayene dayatmasını kabul etmedikleri gerekçe-
siyle mahpusların sağlık haklarının engellendiği 
öğrenildi.

Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tu-
tulan gazeteci İdris Yılmaz, 5 Mart 2019 tarihinde 
basında yer alan mektubunda cezaevinde yaşanan 
hak ihlallerini yazdı. İdris Yılmaz, mahpusların 
sosyal, kültürel haklarının engellendiğini, Kürtçe 
mektupların gönderilmediğini, Yeni Yaşam gazete-
sinin mahpuslara verilmediğini belirtti.

9 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan Selami Keleş 
isimli epilepsi hastası bir mahpusa 6 aydır ilaçları-
nın verilmediği öğrenildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mah-
pusların İHD Van Şubesi’ne bir mektup göndererek 
cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini bildir-
dikleri öğrenildi. Buna göre hastane sevkleri yapıl-
mamakta; düzenli olarak ilaç kullanması gereken 
mahpuslara ilaçları verilmemekte; revire gidecek 
mahpus sayısı sınırlandırılmaktadır. 

10 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 5 aylık hamile iken 10 Eylül 2018 tarihinde 
Bursa’da gözaltına alınıp 10 günlük gözaltı süresi 
sonrasında tutuklanan ve Elazığ Kadın Cezaevi’nde 
tutulan Rabia Bıyıklı isimli bir mahpusun, doğum 
için götürüldüğü hastanede elleri kelepçeli bir hal-
de doğum yaptığı öğrenildi. Rabia Bıyıklı’nın do-
ğumdan sonra bebeği ile birlikte, isteği ve iradesi 
dışında Elazığ Kadın Cezaevi’nden Kayseri Kadın 
Cezaevi’ne tek kişilik bir ring aracı içinde sevk edil-
diği öğrenildi. Rabia Bıyıklı, basında yer alan mek-
tubunda şunları belirtti: “Hamile olduğum süre 
içinde bebeğimin sağlık kontrolleri için hastaneye 
her gittiğimde kelepçe dayatması ile karşı karşı-
ya kaldım. Bu durum bazı koşullarda bebeğimin 
ve benim kontrollerimin aksamasına sebep oldu. 
Bu uygulamamanın en ağır boyutunu doğum için 
hastaneye (Elazığ Fethi Sekin Hastanesi) yatırıldı-

2 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan epilepsi has-
tası Selami Keleş’e, cezaevi idaresi tarafından ilaç-
larını koğuşunda değil koridorda alması yönünde 
dayatma yapıldığı ve bu dayatmayı kabul etmeyen 
Selami Keleş’in 1 aydır ilaçlarını kullanamadığı öğ-
renildi.

3 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan mahpusların hastaneye sevklerinin 4 ay 
sonra yapıldığı, mahpusların kelepçeli muayene 
dayatmasına maruz kaldığı öğrenildi.

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
tutulan Leyla Akyıldız isimli mahpusun 9 Ocak 
2018 tarihinde sevk edildiği Okmeydanı Diş Has-
tanesi’nde, kelepçeli muayeneyi kabul etmediği için 
sevk görevlisi komutanın fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi.

15 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 Nolu T TipiCezaevi’nde tutulan 
bir gözü görmeyen hasta mahpus Umut Beyaz’ın 
tedavisinin yapılmadığı ve buna bağlı olarak diğer 
gözünü de kaybetme riski olduğu öğrenildi.

15 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan Cihat 
Özdemir isimli bir mahpusun tiroit bezinde nodül 
tespit edilmesine rağmen tedavisinin yapılmadığı 
öğrenildi.

15 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan Talat Şanlı 
isimli böbrek hastası mahpusun sevk edildiği has-
tanede tedavisinin yapılmadığı öğrenildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan Hüseyin 
Sürensoy isimli mahpusun hastaneye götürülürken 
çift kelepçe uygulamasına maruz kaldığı öğrenildi. 
Haberde ayrıca doktorun talebine rağmen Hüseyin 
Sürensoy’un kelepçelerinin muayene sırasında da 
çıkarılmadığı belirtildi.

13 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Menemen R tipi Cezaevi’nde tutulan 
Ahmet Çelik isimli bir hasta mahpusun hastane 
sevkinin yapılmadığı öğrenildi. Haberde ayrıca 

3.3. SAĞLIK HAKKI
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da bebeğin anne karnında öldüğünün öğrenildiği 
ve 1 Haziran 2019 tarihinde bebeğin alındığı ifa-
de edildi. 10, 9 ve 6 yaşlarında üç çocuğu bulunan 
Gülden Aşık’ın 2 Haziran 2019 tarihinde taburcu 
edildikten sonra cezaevine geri götürüldüğü bildi-
rildi.

26 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri Cezaevi’nde tutulan CHP eski millet-
vekili Eren Erdem’ini ameliyata kelepçeli olarak gö-
türülme ve iyileşme sürecinde hastanenin mahkum 
koğuşunda yatağa kelepçelenme dayatmasını kabul 
etmediği, bu nedenle acil tıbbi müdahale yapılma-
masına bağlı olarak bir kulağında duyma kaybı 
oluştuğu öğrenildi.

7 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan kan-
ser hastası Muhsin Kızılkan isimli mahpusun duru-
munun, alması gereken ilaçların kendisine düzenli 
olarak verilmediği için ağırlaştığı ve İskenderun 
Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıl-
dığı öğrenildi. Haberde ayrıca ailesinin Muhsin 
Kızılkan ile görüşmesine izin verilmediği belirtildi.

22 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Buca 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan mahpusların hastane sevklerinin geciktirildiği 
öğrenildi. Hastaneye götürülen mahpusların ise 
maruz kaldıkları hak ihlallerinden dolayı muayene 
olmadan cezaevine geri getirildiği bildirildi.

27 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, kan kusmaya başlayan hasta mahpus 
Ergin Aktaş’a İzmir Menemen R Tipi Cezaevi’nde 
zatürre teşhisi konulduğu öğrenildi. Ergin Aktaş’a 
daha sonra sevk edildiği Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde 
ise verem teşhisi konduğu ve ilaç tedavisine başlan-
dığı bildirildi. Ergin Aktaş’ın durumu ile ilgili bir 
açıklama yapan avukatı Gülizar Tuncer, hastanede 
tedavi edilmesi gereken Ergin Aktaş’ın hastaneye 
sevkinin yapılmadığı belirtti.

2 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan Engin 
Çomar isimli mahpusun gardiyanların fiziksel şid-
detine maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldığı şid-
dete bağlı gözünde oluşan enfeksiyon ile ilgili ola-
rak Engin Çomar’ın hastane sevkinin yapılmadığı 
bildirildi. Haberde İskenderun T Tipi Cezaevi’nde 
hastaneye sevk olmak isteyen mahpuslara “Örgüt 
üyesi idim. Pişman oldum” şeklinde bir dilekçe 
yazmaları yönünde baskı yapıldığı belirtilmektedir.

ğımda yaşadım. Doğum için hastaneye gittim ve iki 
gün boyunca hastanede kaldım. Bu iki gün içerisin-
de kelepçe ile yatağa bağlandım ve normal doğum 
gerçekleşmediği için yatağa kelepçeli vaziyette iki 
gün boyunca bana suni sancı verildi. Doğum san-
cısı gibi bir sancı ile baş etmeye çalışırken ellerimi 
dahi hareket ettiremiyordum. ‘Kaçma’ ihtimalime 
karşı bu işkence bana uygulandı (…) Doktorun ke-
lepçenin çıkarılması yönündeki ısrarlarına rağmen 
rütbeli asker bunu kesinlikle kabul etmedi (…) 
Bebeğim Mavi 38 günlükken Elazığ Kapalı Hapis-
hanesi’nden Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesi‘ne 
sürgün edildik (…) Elazığ Kadın Kapalı Hapishane 
reviri doktoru Duygu Özçin tarafından yola çıka-
bileceğimize dair 15 gün önceden rapor düzenlen-
miş ve bu, bir raporun yasal süreci üç günken ya-
pılmış!” 11 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan 
haberlerden Rabia Bıyıklı’nın ev hapsi verilerek 
tahliye edildiği öğrenildi.

20 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutulan İsmail 
Cengiz isimli mahpusun göz muayenesi için gittiği 
hastanede maruz kaldığı kelepçeli muayene dayat-
ması nedeniyle muayene olmadan cezaevine geri 
götürüldüğü öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan mahpuslar tarafından İHD Şırnak Şube-
si’ne gönderilen mektupta, hasta mahpusların teda-
vilerinin düzenli yapılmadığı, mahpuslara ait kimi 
eşyalara cezaevi idaresi tarafından el konulduğu 
öğrenildi.

5 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan Mehmet Faruk Engin isimli hasta mahpusun 
tedavisinin yapılmadığı öğrenildi. Haberde ayağın-
da şarapnel parçası olan Mehmet Faruk Engin’in 
2017 yılından beri hastaneye sevkinin yapılmadığı 
belirtildi.

15 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Bandırma M Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Gülden Aşık isimli mahpusun sağlık hakkının en-
gellendiği öğrenildi. Haberlerde Gülden Aşık’ın, 
16 Mayıs 2019 tarihinde kaldığı odada fenalaştığı, 
buna rağmen ancak 30 Mayıs 2019 tarihinde revire 
çıkartıldığı ve burada doktor tarafından kendisine 
9 haftalık hamile olduğunun söylendiği belirtildi. 
Haberin devamında ise 31 Mayıs 2019 tarihinde 
sevk edildiği hastanede yapılan tetkikler sonucun-
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15 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan Sıddık 
Güler (80) isimli hasta mahpusun tedavisinin ya-
pılmadığı öğrenildi.

17 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutulan Beyar Uğur-
lu ve Celil Keskin isimli hasta mahpusların tek 
kişilik hücrede kalamayacakları yönünde doktor 
raporu olmasına rağmen tek kişilik hücreye konul-
dukları öğrenildi.

19 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
sağlık haklarının kısıtlandığı öğrenildi. 

23 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdullah 
Turan, Serdal Yıldırım ve Ergin Aktaş isimli 3 has-
ta mahpusun tedavilerinin yapılmadığı öğrenildi. 
Haberde, den aşağısı felçli Serdal Yıldırım ve bir eli 
bilekten, diğer eli dirsekten ampute olan ve aynı za-
manda tüberküloz hastası olan Ergin Aktaş’ın aynı 
odaya konulduğu, 3 mahpusa az ve kötü yemekler 
verildiği, çamaşır makinesi arızalı olduğu için has-
ta mahpusların çamaşırlarını kendilerinin yıkayıp 
astığı belirtildi.

23 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Alanya L Tipi Cezaevi’nde tutulan prostat ve 
şeker hastası mahpus Axin Biro’nun hastane sevki-
nin yapılmadığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’n-
de tutulan Delil Tekin isimli mahpusun tedavisinin 
yapılmadığı ve hastaneye gitmek için verdiği dilek-
çelerin işleme konulmadığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması için açlık grevine giren Hacire Çay ve 
Gurbet Öztürk isimli mahpusların tedavilerinin 
yeterli düzeyde yapılmadığı öğrenildi. Ayrıca ha-
berde, cezaevinde tutulan mahpusların kelepçeli 
muayene dayatması nedeniyle tedavilerinin engel-
lendiği öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
Ömer Acar, Şükrü Ebinç ve Mehmet Salih Filiz 
isimli hasta mahpusların tedavilerinin yapılmadı-
ğı öğrenildi. Ayrıca haberde, cezaevinde tutulan 

İHD Adana Şube Başkanı avukat İlhan Öngör, 8 
Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan açıklama-
sında, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslarla yaptığı görüşmenin sonrasında mah-
pusların maruz kaldıkları hak ihlallerini kamuo-
yu ile paylaştı. Buna göre; mahpusların hastaneye 
sevklerinde zorluklar çıkartılmaktadır.

16 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan Yavuz Akar isimli epilepsi hastası bir mahpusun 
hastaneye sevkinin yapılmadığı öğrenildi. Yavuz 
Akar’ın aynı zamanda PKK lideri Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecridin sona ermesi talebiyle başlatılan 
açlık grevine katıldığı ve buna bağlı olarak çeşitli 
sağlık sorunları yaşadığı bildirildi.

21 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kayseri Bünyan T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslara kelepçeli muayene dayatması yapıldığı 
ve bunu kabul etmedikleri için mahpusların mua-
yene olamadıkları öğrenildi.

23 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, İzmir Şakran Kapalı Kadın Cezaevi’nde 
tutulan hasta mahpus Barış Annesi Mevlüde Baş-
daş’ın (62) tek başına tutulduğu hücrede rahatsız-
lanması ve ağzından kan gelmesi nedeniyle Dr. 
Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı, tetkiklerin ya-
pılmasının ardından “hastanenin mahkum koğu-
şunda yer olmadığı” gerekçesiyle ring aracılığıyla 
cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

26 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan mahpus-
ların sağlık haklarının engellendiği, hastane sevk-
lerinin ve tedavilerinin düzenli bir şekilde yapılma-
dığı öğrenildi.

29 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpus-
ların hastane sevklerinin yapılmadığı öğrenildi.

3 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde, mahpus-
ların hastane sevklerinin yapılmadığı öğrenildi.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
revire gecikmeli olarak götürüldüğü, kelepçeli mu-
ayene dayatmasını kabul etmeyen mahpusların te-
davilerinin yapılmadığı öğrenildi.
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rafından cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin bir 
rapor hazırlandığı öğrenildi. Buna göre, Tarsus T 
Tipi Kapalı Cezaevi’nde, hasta mahpusların tedavi-
leri geciktirilmekte, mahpuslar kelepçeli muayene-
ye zorlanmaktadır.

6 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt 
Komisyonu’nun Silivri 1 Nolu L Tipi, Silivri 4 Nolu 
L Tipi ve Silivri Kapalı cezaevlerine 5 Eylül 2019 
tarihinde düzenlediği ziyaretine ilişkin raporunda 
mahpuslara kelepçeli muayene dayatması yapıldığı 
belirtilmektedir.

13 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi ve 
Kayseri 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 
hastanede kelepçeli muayene dayatması yapıldığı 
öğrenildi.

1 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Patnos L Tipi Cezaevi’nde mahpusların hasta-
ne sevklerinin yapılmadığı öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde HDP eski Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş’ın avukatı Aygül Demirtaş’ın 
sosyal medya yoluyla yaptığı açıklamadan, 26 Ka-
sım 2019 tarihinde Selahattin Demirtaş’ın tutul-
duğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde göğüs sıkışması 
ve nefes alamama sebebiyle bilincinin kapandığı, 
cezaevine gelen ambulansla kendisine acil tıbbi 
müdahale yapıldığı öğrenildi. Açıklamada cezaevi 
doktorunun ve avukatlarının hastaneye sevk tale-
bine rağmen Selahattin Demirtaş’ın 7 gün boyunca 
hastaneye sevk edilmediği bildirildi. 2 Aralık 2019 
tarihinde Selahattin Demirtaş’ın hastaneye kaldı-
rıldığı öğrenildi.

11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ 1 Nolu Cezaevi’nde mahpusların 15 
günde bir revire götürüldüğü öğrenildi.

12 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza-
evi’nde tutulan Mehdi Boz isimli mahpusa derma-
tit hastalığı nedeniyle eldiven kullanması gerektiği 
halde yasak olduğu gerekçesiyle eldiven verilmedi-
ği öğrenildi.

12 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta 
mahpus Hüseyin Güdücü’nün tedavisi için götü-
rüldüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Mer-
kezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mahkum 

mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı ya da 
gecikmeli olarak yapıldığı, kelepçeli muayene da-
yatması nedeniyle tedavilerinin engellendiği, LGB-
TİQ+ mahpusların tedavi ve ameliyat taleplerinin 
işleme konulmadığı öğrenildi.

26 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kırıkkale Cezaevi’nde mahpusların sağlık 
hakkının kısıtlandığı öğrenildi.

27 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran Kadın Cezaevi’nde kalan mah-
pusların hastanede ranzaya kelepçelenme dayat-
masını kabul etmedikleri için tedavi olmadan ceza-
evine geri getirildikleri öğrenildi.

6 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran Cezaevi’nde tutulan ve Hepatit B 
hastası olan İslam Sancar isimli mahpusun tedavi-
sinin yapılmadığı öğrenildi.

27 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi cezaevlerinde 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması için açlık grevine girmiş olan mahpus-
ların tedavilerinin yapılmadığı, mahpusların hasta-
ne sevklerinin geciktirildiği öğrenildi. 

28 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların ‘doktor yok’ denilerek revire götürül-
mediği öğrenildi.

30 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 ve 2 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevle-
rinde mahpusların hastane sevklerinin geç yapıldı-
ğı ve tedavilerinin aksadığı öğrenildi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bolu F Tipi Cezaevi’nde mahpusların ayda yal-
nızca bir kez revire çıkarıldığı, hastane sevklerinin 
geç yapıldığı ve hastanede kelepçeli muayene olma-
ya zorlandıkları öğrenildi. 

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Ko-
misyonu’nun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne 6 
Eylül 2019 tarihinde düzenlediği ziyaretine ilişkin 
raporunda hasta mahpusların tedavilerinin geç ya-
pıldığı ya da hiç yapılmadığı, mahpusların kelepçeli 
muayeneye zorlandıkları belirtilmektedir. 

4 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Mardin milletvekili ve TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Ebru Günay ta-
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Yaşam, Evrensel ve Birgün gazetelerinin verilmedi-
ği öğrenildi.

25 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
tutulan mahpusların tedavilerinin geciktirildiği, 
hasta mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı 
öğrenildi.

koğuşu olmadığı gerekçesiyle tedavisinin yapıl-
madığı, ailesi tarafından kendisine 23 Kasım 2019 
tarihinde gönderilen ilaçların ise cezaevi yönetimi 
tarafından verilmediği öğrenildi.

24 Aralık 2019 tarihinde basında yer alana ha-
berlerden, İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’n-
de mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı, 
mektuplarının gönderilmediği, koğuş aramaları 
sırasında kişisel eşyalarının dağıtıldığı, aileleri ta-
rafından gönderilen montlarının verilmediği, Yeni 
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eylemine dair haberini ilettiği mektuba “sakıncalı” 
olduğu gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi.

24 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Denizli T Tipi Cezaevi’nde mahpusların kan-
tinden aldığı radyolara cezaevi idaresi tarafından el 
konulduğu öğrenildi.

24 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Denizli D ve T Tipi cezaevlerinde mahpuslara 
gönderilen Kürtçe kitapların verilmediği öğrenildi.

26 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Hatay Yayladağı T Tipi Cezaevi’nde mahpus-
ların sosyal, kültürel ve sportif haklarının engellen-
diği öğrenildi.

Van T Tipi Cezaevi’ne Özgür Hukukçular Plat-
formu üyesi avukatlar tarafından yapılan ziyaret 
sonrası hazırlanan gözlem raporu 8 Şubat 2019 ta-
rihinde basında yer aldı. Raporda mahpusların ta-
lep ettiği ve haklarında herhangi bir yasaklama ve 
toplatma kararı olmayan dergi, gazete ve kitapların 
mahpuslara verilmediği belirtildi.

19 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
gönderilen  2 dilli (Kürtçe ve Türkçe) basılmış olan 
bir kitabın gazeteci Mehmet Güleş’e verilmediği öğ-
renildi.

23 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslara ait 
radyolara cezaevi idaresinin talimatıyla el konuldu-
ğu öğrenildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 
Yeni Yaşam gazetesinin verilmediği öğrenildi. Ha-
berde ayrıca gönderilen kitap ve dergilerin de mah-
puslara verilmediği belirtildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan mah-
pusların İHD Van Şubesi’ne bir mektup göndererek 
cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini bildir-
dikleri öğrenildi. Buna göre, mahpuslara gönderi-
len mektup, kargo ve kitaplar teslim edilmemekte; 
mahpusların Adalet Bakanlığı ve ilgili yerlere yaz-
dıkları dilekçeler gönderilmemektedir.

1 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların sohbet ve sosyal aktivite haklarının 
engellendiği, Yeni Yaşam gazetesinin mahpuslara 
verilmediği, mahpusların bulundurabilecekleri ki-
tap sayısının 5 ile sınırlandırıldığı öğrenildi.

3 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tu-
tulan mahpusların sosyal, kültürel ve iletişim hak-
larının engellendiği öğrenildi.

3 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpus-
ların sağlık, sosyal, kültürel ve sportif haklarının 
engellendiği belirtildi.

4 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Lokman Akbaba isimli bir mahpusun babası İbra-
him Akbaba’nın taziyesine katılmasına “güvenli-
ğin sağlanamayacağı” gerekçesiyle Diyarbakır İn-
faz Savcılığı tarafından izin verilmediği öğrenildi.  
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan İbrahim 
Akbaba, hakkında açılan davanın 28 Aralık 2018 
tarihinde görülen duruşmasına SEGBİS aracılığıy-
la katılmış ve duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirmişti.

4 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan HDP eski Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşine yazdığı 
mektuba Mektup Okuma Komisyonu tarafından 
“halkın belli bir kesimini ayrıştırarak küçük dü-
şürücü, aşağılayıcı, provoke edici ifadeler ile Ceza 
İnfaz Kurumlarında ve mahkemelerde yapılan ey-
lemleri övücü ve meşru gösteren ifadelere yer veril-
diği” gerekçesiyle el konulduğu öğrenildi.

7 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Tarsus 1 ve 2 Nolu T Tipi cezaevlerinde mah-
pusların yazdığı dilekçelerin işleme konulmadığı 
veya ilgili kurumlara gönderilmediği, mahpusların 
gardiyanlar tarafından tehdit edildiği, mahpusların 
ailelerine görüş hakkından men cezası verildiği öğ-
renildi.

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan gazeteci 
Meltem Oktay’ın, kaldığı cezaevindeki açlık grevi 

3.4. KÜLTÜREL, SOSYAL, İLETİŞİM ve DİĞER HAKLAR
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2 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde tutulan Ah-
met Ayboğa isimli mahpusa kendi yazdığı Kürtçe 
kitabın, cezaevinde tercüman bulunmadığı gerek-
çesiyle verilmediği öğrenildi. Haberde aynı gerek-
çe ile mahpuslara gönderilen kitapların yanı sıra 
Kürtçe mektupların da verilmediği belirtildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 
Talet Şanlı ve Tamer Korkmaz isimli mahpuslara 19 
Mart 2019 tarihli Cumhuriyet ve Evrensel gazete-
lerinin bazı sayfalarının açlık grevleri haberlerinin 
yer alması nedeniyle verilmediği; bunun üzerine 
mahpusların itirazda bulunduğu Van İnfaz Hakim-
liği’nin “kurum güvenliği tehlikeye düşüren veya 
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kap-
sayan hiçbir yayın hükümlüye verilemez” diyerek 
itirazı reddettiği öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde mah-
pusların kaldığı koğuşlarda yapılan aramalardan 
sonra mahpuslara ait radyolara, dergilere ve gaze-
telere el konulduğu öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan mahpuslar tarafından İHD Şırnak Şube-
si’ne gönderilen mektupta, mahpusların sosyal ak-
tivite haklarının kısıtlandığı, mahpuslara ait kimi 
eşyalara cezaevi idaresi tarafından el konulduğu 
öğrenildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde mah-
pusların C9 ve C10 koğuşlarında yapılan aramalar 
sırasında mahpuslara ait kişisel eşyalara el konul-
duğu öğrenildi. 

18 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Amasya E Tipi ve Tokat T Tipi cezaevlerinde 
tutulan mahpusların avukat ile görüşme hakkının 
kısıtlandığı öğrenildi. Buna göre Amasya E Tipi 
Cezaevi’nde tutulan mahpuslar sadece pazartesi ve 
perşembe günleri; Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların haftanın sadece bir günü ve bir saat 
olmak üzere avukatları ile görüşebildiği öğrenildi. 
Haberde ayrıca avukat görüşmeleri sırasında ses 
ve görüntü kaydı alındığı ve görüşmenin yapıldığı 
yerde bir gardiyanın bulunduğu belirtildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara gazete 
verilmediği öğrenildi.

22 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, gazeteci Nedim Türfent’in yazdığı bir mektu-
bun İranlı Yazar Daryush Shayegan’ın kitabından 
yaptığı alıntı nedeniyle sakıncalı bulunarak san-
sürlendiği öğrenildi. Mektubun yapılan alıntı üstü 
çizildikten sonra gönderildiği bildirildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde Yeni Yaşam 
Gazetesi’nin “ceza infaz kurumları arasında şifreli 
haberleşmeye yol açtığı” gerekçesiyle mahpuslara 
verilmediği öğrenildi.

28 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Cumhuriyet gazetesinin 25 Mart 2019 tarihli 
sayısının 1., 2., 11. ve 12. sayfalarının, PKK lideri 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek 
için yaşamına son veren mahpuslarla ilgili haberler 
içerdiği gerekçesiyle Siverek T Tipi Cezaevi’ne alın-
madığı öğrenildi.

29 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
Cumhuriyet, Yeni Yaşam ve Evrensel gazetelerinin 
mahpuslara verilmediği öğrenildi.

30 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa T Tipi Cezaevi’nde 1 Mart 2019 tari-
hinden beri mahpuslara Yeni Yaşam gazetesinin 
verilmediği öğrenildi.

9 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslara 
sıcak su verilmediği, gazetelerin 6 aydır verilmediği 
öğrenildi. 

12 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan ve 
aralarında HDP eski milletvekillerinin de olduğu 
mahpuslara Cezaevi Eğitim Kurulu Başkanlığı’nın 
5 Mart 2019 tarih ve 2019/10 sayılı kararı uyarında 
Yeni Yaşam gazetesinin verilmediği öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Afyon E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mervan 
Ertaş isimli bir mahpusun ailesi ile yaptığı telefon 
görüşmelerinin Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle ke-
sildiği öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Siirt E Tipi Cezaevi’ndeki mahpuslara keyfi di-
siplin soruşturmaları açılarak mahpusların sosyal, 
sportif, kültürel ve iletişim haklarından mahrum 
bırakıldıkları; mahpuslara bazı gazetelerin veril-
mediği öğrenildi.
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19 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Diyarbakır D Tipi Cezaevi yönetiminin 
mahpuslara gönderilen ve haklarında herhangi bir 
toplatma veya yasaklama kararı olmayan 14 kitabın 
cezaevine sokulmamasına karar verdiği öğrenildi. 
Söz konusu 14 kitap: Alaeddin Şenel – Siyasal Dü-
şünceler Tarihi; Frantz Fanon – Siyah Deri Beyaz 
Maske; Fatmagül Berktay – Dünyayı Bugünde Sev-
mek; M. Siraç Bilgin – Aryan Mitolojisi/ Yazatalar 
ve Homa; Radi Fiş – Ben de Halimce Bedreddinem; 
Michel Foucault – Hapishanenin Doğuşu; Günter 
Grass – Yengeç Yürüyüşü; Andre Gunder – Dünya 
Sistemi; Micheal Hardt, Antonio Negri – İmpara-
torluk; Aleksandr A. Bek – Moskova Önlerinde; 
Yang Yiyen – Kızıl Kayalar; Jared Diamont – Tü-
fek, Mikrop ve Çelik; Nikolay Çukovski – Teslim 
Olmayanlar Ölmez; Nikolay Ostrovski – Ve Çeliğe 
Su Verildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’n-
de kalan mahpuslara Yeni Yaşam gazetesinin hiç 
verilmediği, Evrensel gazetesinin ise sadece hafta 
içi günlerde verildiği öğrenildi.

28 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Furkan 
Vakfı kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul’un 
telefon hakkının kısıtlandığı öğrenildi.

1 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Sincan Kadın Cezaevi’nde açık görüşe 
kolsuz kıyafetle çıkmak isteyen mahpusların gar-
diyanlar tarafından “Bu şekilde sohbete alamayız” 
denilerek görüşe çıkartılmadığı öğrenildi.

2 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’n-
de tutulan Lokman Aslan isminde bir mahpusa, 
kaldığı koğuşta yapılan arama sırasında bulunan 
bir yazı gerekçe gösterilerek 11 gün hücre ve 1 yıl 
görüş hakkının kısıtlanması cezası verildiği öğre-
nildi. Haberde cezanın gerekçesi olan yazının hiç-
bir yerde yayınlanmadığı belirtildi.

7 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 
yapılan koğuş aramalarında mahpuslara ait kişisel 
eşyaların zarar verildiği, kimi kişisel eşyalara el ko-
nulduğu; mahpusların sosyal, kültürel ve sportif 
haklarını kullanmalarına izin verilmediği öğrenil-
di.

20 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi ve İzmir 
Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde mahpusların telefon ile 
görüşme hakkının engellendiği öğrenildi.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
Akil Nergüz isimli bir mahpusun 20 Mayıs 2019 
tarihinde basında yer alan mektubundan, kendile-
rine gönderilen fotoğraflara cezaevi idaresi tarafın-
dan el konulduğu, Che Guevara ve Fidel Castro’nun 
fotoğraflarının “DHKP-C’li oldukları gerekçesiyle” 
cezaevi idaresi tarafından yasaklandığı öğrenildi. 
Haberde ayrıca mahpuslara Cumhuriyet, Evrensel 
ve Yeni Yaşam gazeteleri ile bazı kitapların da veril-
mediği ifade edilmektedir.

21 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kandıra Cezaevi’nde tutulan DBP Eş Genel 
Başkanı Sebahat Tuncel, HDP eski Eş Genel Başka-
nı Figen Yüksekdağ ve HDP eski milletvekili Burcu 
Çelik Özkan’ın kaldıkları odalarda yapılan arama-
larda radyolara el konulduğu öğrenildi.

21 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van T Tipi Cezaevi’nde mahpusların kaldığı 
odalarda yapılan aramalarda mahpuslara ait radyo-
lara el konulduğu ayrıca aramalar sırasında gardi-
yanların mahpusların yattığı yataklara ayakkabıla-
rıyla bastığı öğrenildi.

23 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Giresun E Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
kaldığı koğuşlarda yapılan aramalarda mahpuslara 
ait radyo, kitap gibi kişisel eşyalara el konulduğu 
öğrenildi.

23 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 
ait kitap, radyo gibi kişisel eşyalara el konulduğu, 
mahpuslara gazete verilmediği öğrenildi.

13 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Avni Uçar isimli mahpusa, Özgür Amed’in yazdığı 
“Böbreği Kim Yedi?” adlı kitabın, “kurumu küçük 
düşürdüğü ve itibarını zedelediği” gerekçesiyle ve-
rilmediği öğrenildi.

18 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Urfa milletvekili Ömer Öcalan tara-
fından Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi ile Afyon E 
Tipi Cezaevi’nde tutulan toplam 82 mahpusa gön-
derilen mektupların “sakıncalı olduğu” gerekçesiy-
le mahpuslara verilmediği öğrenildi.
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ları sonucunda 2 yılı aşkın görüş cezası verildiği, 
kelepçeli muayene dayatıldığı, eşyalarına el konul-
duğu ve Gülistan Al’ın 6 aydır tek kişilik hücrede 
tutulduğu öğrenildi.

30 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpusların spor ve sohbet haklarının engellendi-
ği, mahpuslara açılan keyfi disiplin soruşturmaları 
nedeniyle hücre cezaları verildiği, hücrelerin kötü 
hijyen koşullarında olduğu, mahpusların radyola-
rına el konulduğu ve mahpuslara Yeni Yaşam gaze-
tesinin verilmediği öğrenildi.

3 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde mahpus-
lara gönderilen kitap, dergi, gazete gibi yayınların 
keyfi bir şekilde kısıtlandığı, mahpusların spor ve 
sohbet haklarının kısıtlandığı öğrenildi.

4 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mazlum Dön-
der isimli mahpusun Cumhuriyet gazetesi yazarları 
Mine Söğüt, Işıl Özgentürk ve Zeynep Oral’a gön-
derdiği mektupların postalanmadan mahpusa iade 
edildiği öğrenildi. İade gerekçesinin mahpusların 
gazete ve gazetecilere mektup yazmasının cezaevi 
yönetimi tarafından yasaklanması olduğu bildiril-
di.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
kaldığı koğuşlarda yapılan aramalar sırasında mah-
puslara ait özel eşyaların dağıtıldığı, mahpusların 
gazetelere ve haber ajanslarına yazdığı mektupla-
rın gönderilmeden iade edildiği, sosyal, kültürel ve 
sportif hakların kısıtlandığı öğrenildi.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpus-
ların yanlarında bulunduracakları kitap sayısının 
10 ile sınırlandığı ve mahpuslara ait radyolara el 
konulduğu öğrenildi.

Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslar ta-
rafından maruz kaldıkları hak ihlallerine ilişkin 
kaleme aldıkları mektup 7 Eylül 2019 tarihinde 
basında yer aldı. Buna göre mahpuslara bir yıldır 
gazete verilmemekte, mahpuslara ait radyolar top-
latılmakta; sosyal, kültürel ve sportif haklar kısıt-
lanmakta, mahpusların yazdığı dilekçeler işleme 
konulmamaktadır.

9 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan mah-
puslara, talep etmelerine rağmen Birgün, Evrensel 
ve Yeni Yaşam gazetelerinin verilmediği; gönderi-
len Kürtçe kitapların mahpuslara teslim edilmediği 
öğrenildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden Hasan Cemal tarafından yazılan Kürtler 
isimli kitabın hakkında herhangi bir yasaklama 
veya toplatma kararı olmamasına rağmen Silivri 4 
Nolu Cezaevi’ne alınmadığı öğrenildi.

27 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş 
Başkanı Leyla Güven tarafından Silivri 5 Nolu Ce-
zaevi’nde tutulan Zafer Sağlam isimli bir mahpu-
sa gönderilen mektubun Cezaevi Mektup Okuma 
Komisyonu tarafından “sakıncalı içeriğe sahip ol-
duğu” gerekçesiyle Zafer Sağlam’a verilmediği öğ-
renildi.

İHD Adana Şube Başkanı avukat İlhan Öngör, 8 
Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan açıklama-
sında, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslarla yaptığı görüşmenin sonrasında mah-
pusların maruz kaldıkları hak ihlallerini kamuoyu 
ile paylaştı. Buna göre; Yeni Yaşam gazetesi mah-
puslara verilmemektedir, mahpuslara ait radyolara 
el konulmuştur, Leyla Güven ve Selahattin Demir-
taş tarafından mahpuslara gönderilen mektuplar 
mahpuslara verilmemektedir.

8 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
de, Denizli T Tipi Cezaevi’nde aile görüşü sırasın-
da ziyaretçileri ile Kürtçe konuştuğu gerekçesiyle 
Mehmet Aktaş isimli mahpusun fotoğraf çektirme 
talebinin gardiyanlar tarafından yerine getirilmedi-
ği iddia edildi.

26 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde mahpuslara 
gönderilen kitap, dergi gibi yayınların verilmediği 
öğrenildi.

29 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Patnos L Tipi Cezaevi’nde tutulan mah-
pusların görüş ve telefon haklarının engellendiği, 
mahpuslara ait kitaplara el konulduğu, mahpuslara 
verilen yemeklerden böcek çıktığı öğrenildi.

30 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Antep L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
Gülistan Al isimli mahpusa, disiplin soruşturma-
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27 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran Kadın Cezaevi’nde mahpusların 
sosyal kültürel ve sportif haklarının kısıtlandığı öğ-
renildi.

29 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Trabzon E Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusla-
ra talep etmelerine rağmen Yeni Yaşam ve Evrensel 
gazetelerinin verilmediği öğrenildi.

2 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan İsmail Kara 
isimli mahpus tarafından yazılan ve cezaevinde 
maruz kaldıkları sorunlar ile Grup Yorum üyeleri-
nin devam etmekte olan açlık grevi ile ilgili taleple-
rinin aktarıldığı mektubun Silivri Cezaevi Mektup 
Okuma Komisyonu tarafından sansürlendiği öğre-
nildi. Haberde mektubun sorunların ve taleplerin 
yer aldığı kısımların üzerine boş kağıt konulup fo-
tokopisi çekildikten sonra gönderildiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı 
Gültan Kışanak, 21 Ekim 2019 tarihinde basında 
yer alan mektubunda tutulduğu Kandıra 1 Nolu F 
Tipi Cezaevi’nde Yeni Yaşam gazetesinin kendile-
rine verilmediğini, ayrıca mahpuslara gönderilen 
kitap ve dergilerin de verilmediğini, ancak cezaevi 
idaresi aracılığıyla kitap alınmasına izin verildiğini 
ifade etti.

22 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
Fethi Yaşa isimli mahpustan, 2019’un Şubat ayında 
yazdığı üç Kürtçe mektubun tercümesi için ceza-
evi idaresi tarafından 180 TL talep edildiği, Ya-
şa’nın buna dair itirazının Amasya Cezaevi İnfaz 
Hakimliği tarafından 29 Temmuz 2019 tarihinde 
“Dışarıya gönderilmek istenen Türkçe dışında dil 
veya lehçede yazılmış 3 adet mektubun iş kolu ma-
rifetiyle tercüme edilmesinden dolayı” reddedildiği 
öğrenildi.

27 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutu-
lan mahpuslara gönderilen kitapların verilmediği, 
mahpusların yanlarında bulundurabileceği yayın-
ların 12 kitap ve 2 dergi ile kısıtlandığı, Yeni Yaşam 
ve Yeni Asya gazetelerinin yasaklandığı, mahpusla-
rın gazetelere yazdıkları mektupların gönderilme-
diği ve haftalık sohbet haklarının 2 buçuk saat ile 
sınırlandırıldığı öğrenildi.

29 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat T Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların 

Kayseri Bünyan Kadın Cezaevi’nde tutulan siyasi 
mahpuslar ile görüşen Mersin Özgürlükçü Hukuk-
çular Derneği Cezaevi Komisyonu üyesi avukatlar, 
7 Eylül 2019 tarihine basında yer alan açıklamala-
rında, , söz konusu cezaevinde tutulan kadın siyasi 
mahpuslara Yeni Yaşam gazetesi ile Jineoloji dergi-
sinin verilmediği belirtildi.

9 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa Hilvan Cezaevi’nde tutulan mahpusların 
görüş günlerinin cezaevi idaresi tarafından keyfi 
olarak değiştirildiği; mahpuslara ait radyolara el 
konulduğu; cezaevinde yaşanan su kesintilerinin 
sağlık sorunlarına yol açtığı öğrenildi.

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslar, 
13 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan mektup-
larında maruz kaldıkları hak ihlallerini açıkladılar. 
Buna göre mahpusların sosyal, kültürel ve sportif 
hakları kısıtlanmaktadır, cezaevi kantinlerinde 
ürünler çok yüksek fiyatla satılmaktadır, 3 kişilik 
odalarda 4 kişinin kalması sonucu 1 mahpus yerde 
yatmaktadır, mahpusların kaldığı odalarda yapılan 
aramalar sırasında mahpuslara ait kişisel eşyalar 
dağıtılmaktadır, mahpusların yanlarında bulundu-
racağı kitap sayısı 10 ile sınırlandırılmıştır.

19 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde mahpusların 
sosyal, kültürel ve sportif haklarının kısıtlandığı 
öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
mahpuslara Ocak ayından bu yana Yeni Yaşam ga-
zetesinin verilmediği, mahpusların yanlarında bu-
lundurabilecekleri kitap sayısının 5 ile sınırlandığı, 
koğuşlarda yapılan aramalarda mahpusların kişisel 
eşyalarına el konulduğu ve mahpusların sosyal ve 
sportif haklarının engellendiği öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Van F Tipi Cezaevi’nde mahpuslara çok az 
yemek verildiği, telefon görüşmesi öncesinde mah-
pusların ve görüştükleri kişilerin ad ve soyadını 
söylemeye (tekmil vermeye) zorlandıkları ve bunu 
yapmamaları halinde telefon görüşmesinin kesildi-
ği öğrenildi.

26 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kırıkkale Cezaevi’nde mahpusların sosyal, 
kültürel ve sportif haklarının kısıtlandığı, mahpus-
ların yanlarında bulunduracakları kitap sayısının 
10 ile sınırlandırıldığı öğrenildi. 
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Sevmez İstemedim, İki Renk Aşk, İki Mükemmel 
Hata, Yalnız Gözlerin İçin, Damızlık Kızın Öykü-
sü, İki Yabancı Olmadan Önce, Karmakarışık, Evli 
Barklı, Darmadağınık, Sıkı Fıkı, Mahrem, Zor Ka-
dın, Sığ Sularda Kaybolan, Kalbimizin Not Defteri, 
Tutkun, Beni Bırakma, Buz Sokağı, Kusursuz Plan, 
Şahane Gelin, Sivil Darbe, Senden Başka Yok.

13 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevi ve Kay-
seri 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara abone 
oldukları yayınların verilmediği, mahpusların et-
kinlik haklarının haftada 1,5 saat ile sınırlandırıl-
dığı, mahpusların spor ve sohbet haklarının engel-
lendiği öğrenildi.

 11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Cezaevi’nde mahpuslara verilen 
yemeklerin yetersiz olduğu, mahpusların sohbet, 
sportif ve kültürel faaliyet haklarının sınırlandı-
rıldığı, mahpuslara defterlerinde ve notlarında yer 
alan “Kürt” ve “Kürdistan” kelimeleri nedeniyle 
keyfi disiplin cezalarının verildiği öğrenildi.

12 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza-
evi’nde tutulan Mehdi Boz isimli mahpusa gönde-
rilen Cüneyt Kahraman’ın   ‘Yaralı Yürekler’ isimli 
kitabının ‘örgüt propagandası yapıldığı’ gerekçesiy-
le kendisine verilmediği öğrenildi. 

17 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş ile yapılan söyleşinin yer aldığı Evrensel ga-
zetesinin 9 Aralık 2019 tarihli nüshasının Edirne F 
Tipi Cezaevi idaresi tarafından “kurum güvenliğini 
tehlikeye düşürdüğü” gerekçesiyle Selahattin De-
mirtaş’a verilmediği öğrenildi.

17 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van T Tipi Cezaevi’nde tutulmakta olan bir 
mahpusa gönderilen, aralarında Orhan Kemal ve 
Ivan Sergeyeviç Turgenyev’in de olduğu 5 yazara 
ait eserlerin “yasaklı” oldukları gerekçesiyle cezaevi 
idaresi tarafından mahpusa verilmediği öğrenildi. 
Haberde söz konusu kitaplar hakkında herhangi 
bir yasaklama kararı olmadığı belirtilmektedir.

19 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan bir mahpusa 
gönderilen 4 kitabın (Mehmed Uzun’un “Ruhun 
Gökkuşağı”, Robert Graves’in “Tanrı Claudius”, 
Henri Laborit’in “Evrenin Oluşumu” ve Abdulha-

ailelerinin yaşadığı kente sevk edilme taleplerinin 
reddedildiği öğrenildi.

30 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevi ve Diyarba-
kır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde çok sayıda ki-
tap, gazete ve derginin, herhangi bir yasaklama ka-
rarı olmaksızın mahpuslara verilmediği öğrenildi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Amasya E Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpus-
lara Yeni Yaşam gazetesinin verilmediği öğrenildi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslara 
Yeni Yaşam, Azadiya Welat, Özgür Halk gazeteleri-
nin verilmediği; mahpusların cezaevi kantininden 
aldığı radyolara el konulduğu; mahpuslara gönde-
rilen mektupların verilmediği, mahpusların yazdığı 
mektupların ise gecikmeli gönderildiği; mahpusla-
rın yanlarında bulundurabilecekleri kitap sayısının 
10 ile sınırlandırıldığı öğrenildi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Ko-
misyonu’nun Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne 6 
Eylül 2019 tarihinde düzenlediği ziyaretine ilişkin 
raporunda, koğuşlarda yapılan aramalarda mah-
pusların kişisel eşyalarına el konulduğu, hakkında 
toplatma kararı olmayan kitap ve süreli yayınların 
mahpuslara verilmediği, mahpusların dilekçeleri-
nin işleme konmadığı belirtilmektedir. 

 4 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Mardin milletvekili ve TBMM İnsan 
Hakları İnceleme Komisyon üyesi Ebru Günay 
tarafından cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin 
bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Buna göre, Sincan 
Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpuslara gönderilen 
mektup içindeki fotoğraflarda bulunan kişi sayısı-
nın 3 kişiden fazla olduğu gerekçe gösterilerek el 
konulmakta, mahpusların radyolarına ve yasakla-
ma kararı olmadığı halde bazı kitaplara el konul-
maktadır 

7 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Denizli T Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin 
cezaevi kütüphanesinde bulunan 41 kitabı “uygun-
suz” bularak kayıtlarından sildiği öğrenildi. Söz ko-
nusu kitaplar şöyle: Aeden, Fİ, Çİ, Pİ, Kırk Yaş ve 
Kayna, A Z, Saplantı, 24 Saat, Beklenti, Yoldaki Kız, 
Kadınlar, Ekmek Arası, Onbir Dakika, Azil, Piç, Zi-
yan, Zargana, Malafa, Yemin, Nefretten Sonra, Seni 
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verildiği, sosyal, kültürel ve sportif aktivite hakları-
nın engellendiği, mahpuslara gönderilen eşyaların 
verilmediği, mahpusların koridorlarda ve sayım-
larda gardiyanların hakaretlerine maruz kaldıkları 
öğrenildi.

lim Şerar’ın “Alamut Cenneti”) haklarında herhan-
gi bir yasaklama ya da toplatma kararı olmamasına 
rağmen mahpusa verilmeden geri gönderildiği öğ-
renildi.

25 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
20 kişinin bulunduğu koğuşlara 10 kişilik yemek 
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sağlık alanında aydınlatılmış onam alma uygula-
malarıyla uyumlu olarak, hastaya aktardıklarından 
ne anladığını sormalı ve böylece verilen bilgileri 
anladığından emin olmalıdır” şeklindeki 11. mad-
desinde ortaya konan hususlara aykırı uygula-
malar tespit edilmiştir.

Açlık grevi bitikten sonra da kimi cezaevlerinde 
mahpusların sağlık hakkı bağlamında ciddi hak 
ihlallerine maruz kaldıkları ve tedavilerinin ol-
ması gerektiği gibi yapılmadığı görülmüştür.

Açlık grevi sürecine ilişkin tespitlerimiz aşağıda 
yer almaktadır:

4 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Alanya L Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 mahpu-
sun 5 Ocak 2019 tarihinde PKK lideri Abdullah 
Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle 
süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayacağı öğre-
nildi. Açlık grevine başlayacak mahpusların isimle-
ri: Mesut Canbey, Ramazan Sayan, Nevin Gökçe ve 
Zelal Başboğa.

5 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde 26 Aralık 2018 
tarihinden beri süresiz ve dönüşümsüz açlık gre-
vinde olan mahpuslara (İsmet Akın, Davut Önder, 
Sedat Alçiçek, Emrah Ubiç, İsa İpekli ve Kerem İm-
rak) B1 ve B12 vitaminlerinin verilmediği öğrenil-
di. Haberde ayrıca açlık grevinde olan mahpuslar 
hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı, mah-
pusların sohbet ve diğer haklarını kullanmalarına 
izin verilmediği bildirildi.

6 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Antep L Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
mahpusların kaldığı koğuşlarda gardiyanlar tara-
fından yapılan aramalarda mahpuslara ait eşyalara 
el konulduğu öğrenildi.

6 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan mahpuslara B1 ve B12 vitaminlerinin 
verilmediği öğrenildi.

6 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Alanya L Tipi Cezaevi’nde süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevinde olan mahpuslara limon, tuz 
ve şeker verilmediği öğrenildi.

3.5.1. PKK Lideri Abdullah Öcalan 
Üzerindeki Tecridin Sona Ermesi 
Talebiyle Başlatılan Açlık Grevi

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletve-
kili Leyla Güven 8 Kasım 2018 tarihinde tu-
tulduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde PKK 
lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
sona ermesi talebiyle süresiz dönüşümsüz 
açlık grevine başlamıştı.

1 Mart 2019 itibarıyla Türkiye genelinde 90 
cezaevinde açlık grevine katılan mahpusla-
rın sayısı 3065’e yükselmiştir. 30 Nisan ve 10 
Mayıs 2019 tarihlerinde toplam 30 mahpus 
açlık grevi eylemini ölüm orucuna çevirdi.

Açlık grevleri sürmekte iken cezaevlerinde 
7 kişi ve yurtdışında 1 kişi olmak üzere top-
lam 8 kişi (Zülküf Gezen, Ayten Becet, Zeh-
ra Sağlam, Medya Çınar, Yonca Akıcı, Siraç 
Yüksek, Mahsum Pamay ve Almanya’da Uğur 
Şakar) yaşamına son verdi. Cezaevinde ya-
şamını yitiren mahpuslara ilişkin ayrıntılar 
yukarıda yaşam hakkına ilişkin bölümde yer 
almaktadır.

Açlık grevi avukatlarının Abdullah Öcalan 
ile yaptığı görüşmelerin ardından 26 Mayıs 
2020 tarihinde sonlandırıldı.

Açlık grevi sürerken çeşitli cezaevlerinde Malta 
Bildirgesi’nin “Hekimler, mümkün olan en kısa 
süre içinde, açlık grevine gitmeyi düşünen kişinin 
tıbbi geçmişini ayrıntılı ve doğru biçimde edinme-
lidir. Var olan sağlık sorunlarının tıbbi sonuçları 
kişiye açıklanmalıdır. Hekimler, açlık grevcilerinin, 
bu eylemin sağlık açısından potansiyel sonuçlarını 
anlamalarını sağlamalı, eylemin sakıncalı yanlarını 
yalın bir dille anlatarak kendilerini önceden uyar-
malıdır. Hekimler ayrıca sağlık üzerindeki zararla-
rın örneğin sıvı ve tiamin (B1 vitamini) alımının 
artırılmasıyla nasıl asgaride tutulabileceğini ya da 
geciktirilebileceğini de anlatmalıdır.  Kişinin açlık 
greviyle ilgili kararları anlık olabileceğinden grevin 
tıbbi sonuçlarının hasta tarafından tam olarak an-
laşılmasının sağlanması kritik önemdedir. Hekim, 

3.5. AÇLIK GREVLERİ
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10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri Bünyan Kadın Cezaevi’nde tutulan ve 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan Berivan 
Bitmen, Merve Bolat ve Maşallah Erbey isimli 
mahpuslara açılan disiplin soruşturmalarında 2 ay 
görüş hakkından mahrumiyet cezası verildiği öğ-
renildi.

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den 49 cezaevinde tutulan toplam 226 mahpusun 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
sona erdirilmesi talebiyle açlık grevinde olduğu öğ-
renildi. Açlık grevinde olan mahpuslar ve tutulduk-
ları cezaevleri:

•	 Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi: İnan 
Akın, Harun Kaya, Yusuf Budak (3 mahpus);

• Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi: Mesut Canbey, 
Ramazan Sayan, Nevin Gökçe, Zelal Başboğa (4 
mahpus);

• Bafra F Tipi Kapalı Cezaevi: Abdullatif Teymur 
(1 mahpus);

• Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi: Esma Başkale, 
Belgin Kanat, Zozan Kutum, Reyhan Coşmuşlu 
(4 mahpus);

• Balıkesir Kepsut Cezaevi: Mazlum Cesur, Muh-
tesim Ertuğrul, Tarık Aliçi, Mehmet Aşkara (4 
mahpus);

• Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi: Siraç 
Keskin, Abdullah Kaya, Agit Yılmaz, Engin 
Okutucu, Şeyhmus Can, Zinar Doğan (6 mah-
pus);

• Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi: Serdar 
Taşkın, Ekrem Gün, Mikail Mungan, İnan Söy-
lemez, Sipan Karabulut (5 mahpus);

• Bayburt T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi: Delila Roj 
Ekmen, Fatma Yıldırım, Sevgi Aka Gündüz (3 
mahpus);

• Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi: Figen Şahin, 
Emine Kılıç, Gülistan Tekin, Çiğdem Şakar (4 
mahpus);

• Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi: Serhat Sezgin, 
Mithat Tunç, Salih Koyun, Metin Çakır, Ham-
dullah Acar, Ünal Özdağ, Mehmet Şirin Baycu, 
Ercan Gökçe, Sinan Gökçe, Süleyman Saydam, 
Mehmet Kılıç, Mehmet Yalçınkaya, Ersin Arı-
kan, Nurullah Yılmaz, İsmail Çetin (15 mah-
pus);

6 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 
mahpusun aynı taleple 5 Ocak 2019 tarihinde sü-
resiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı öğrenildi. 
Açlık grevine başlayan mahpusların isimleri: İnan 
Akın, Harun Kaya ve Yusuf Budak.

7 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Tarsus 1 ve 2 Nolu T Tipi cezaevlerinde açlık 
grevinde olan mahpuslara limon, tuz, şeker ve vita-
min verilmediği, öğrenildi.

7 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Tarsus 1 ve 2 Nolu T Tipi cezaevleri ile Urfa 1 
ve 2 Nolu T Tipi cezaevlerinde tutulan toplam 22 
mahpusun PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki 
tecridin sona erdirilmesi talebiyle 5 Ocak 2019 ta-
rihinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığı 
öğrenildi. Açlık grevine başlayan mahpuslar:

• Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi: Erdal Emeç, Fatih 
Bingöl, Deniz Özdemir, Fesih Tekin, Murat Ka-
raaslan, Halis Yiğit ve Serhat Yıldırım (7 mah-
pus);

• Tarsus 2 Nolu T Tipi Cezaevi: Çetin Ulu, Hay-
rullah Turan ve Mervan Sungur (3 mahpus);

• Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi: Uğur Toğyıldız, 
Selman Büyüktop, Ömer Kaya, Mahmut Öngör, 
Kemal Yiğit, Semra Akhan, Sabiha Önder (7 
mahpus);

• Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi: Sinan Çelik, Ali Er-
dem, Rıza Yüksekbağ, Muhammed İlgün, Enver 
Kanmaz (5 mahpus).

7 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde süresiz dönü-
şümlü açlık grevine katıldıkları gerekçesiyle 5 mah-
pusun istekleri ve iradeleri dışında Trabzon ve Ri-
ze’de bulunan cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. 
Sevk edilen mahpusların isimleri: Nevzat Çapkın, 
Vezir Kayar, Orhan Can, Ferzende Çiçek ve Mah-
sun Bilen.

8 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Trabzon E Tipi Cezaevi’nde süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevinde olan Mehmet Sabri Yakut ve 
Emin Seyrek isimli 2 mahpusun kaldıkları koğuş-
lardan alınarak hücreye konulduğu öğrenildi.

9 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Bayburt M Tipi Cezaevi’nde süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevine başlayan 3 mahpusun (Sevgi 
Akgündüz, Fatma Yıldırım ve Delila Roj Esmer) 
kaldıkları koğuşlardan alınarak tek kişilik hücreye 
konduğu öğrenildi.
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İmrak, İsmet Akın (6 mahpus);

• Kırıklar 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi: Erdal Po-
lat, Abdullah Oral, Sami Öztürk (3 mahpus);

• Kırıklar 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi: Ozan 
Alpkaya, Halis Dağhan (2 mahpus);

• Maltepe Kapalı Cezaevi: Ersan Nazlır, Cesim 
Yıldırım (2 mahpus);

• Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi: Bozan 
Açlan, Yorgun Bektaşoğlu, Metin Keleş (3 mah-
pus);

• Manisa T Tipi Cezaevi: Şemsettin Erdem (1 
mahpus);

• Mardin M Tipi Kapalı Cezaevi: Bayram Demir-
han, Vedat Duyuş, Mahsun Şen, Zana Yılmaz, 
Şerif Demirtaş, Barış Akkuş, Birdal Abay (7 
mahpus);

• Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi: İsmi öğrenileme-
yen 2 mahpus;

• Osmaniye T Tipi 1 Nolu Cezaevi: Hasan Alan, 
Mikail Pelit, Mehmet Kılıç, Zinar Demir, Oktay 
Gül, Hasan Muammer İbiş (6 mahpus);

• Ödemiş T Tipi Kapalı Cezaevi: Uğur Çiçek, 
Abdurrahman Yılmaz, Mehmet Kaplan, Serhat 
Güzel (4 mahpus);

• Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi: Mehmet Bozdağ, 
Atilla Coşkun Özer, Ömer Kabul, Abdullah Kı-
zılkaya, Saliha Cebe, Dilan Barin (6 mahpus);

• Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Cezaevi: 
İsmi öğrenilemeyen 5 mahpus;

• Silivri 5 Nolu Cezaevi: Zafer Sağlam, Abdul-
selam Akdoğan, Yusuf Bayram, Halil Ay, Şiyar 
Yıldırım, Hamza Doğrul, Edip Akyıldız, Cihan 
Demir, Hikmet Ölçer, İbrahim Özdaş, Hüseyin 
Yıldız (11 mahpus);

• Silivri 9 Nolu Cezaevi: Seyhan Çiçekli (1 mah-
pus);

• Sincan Kadın Kapalı Cezaevi: Süheyla Taş, Zeli-
ha Ustabaş, Saliha Taşkesen (3 mahpus);

• Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Cezaevi: Sinan Çelik, 
Ali Erdem, Rıza Yüksekbağ, Muhammed İlgün, 
Enver Kanmaz (5 mahpus);

• Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi: Uğur Toğyıl-
dız, Selman Büyüktop, Ömer Kaya, Mahmut 
Öngör, Kemal Yiğit, Semra Akhan, Sabiha Ün-
der (7 mahpus);

• Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi: Sercan Gü-
müş, Rıdvan Kaya, Nimetullah Cinkılıç, Hayati 
Üzmen, Cüneyt Aslan (5 mahpus);

• Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi: Leyla Güven, 
Evin Kaya, Kibriye Evren, Hilal Ölmez (4 mah-
pus);

• Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Cezaevi: Fırat Ertunç, 
Recep Bal, Mazlum Dilek, Adnan Yiğittekin ve 
soyadı öğrenilemeyen Faruk isimli mahpus (5 
mahpus);

• Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi: Süleyman Benzer, 
Mehmet Erbey (2 mahpus);

• Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi: Ramazan Çeper, 
Zerdeşt Oduncu, Adem Arslan (3 mahpus);

• Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezae-
vi: Metin Serhat, Harun Alkan, Musa Candemir 
(3 mahpus);

• Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezae-
vi: Cengaver Aykul, Ahmet Tekin, Serkan Eren, 
Yasin Güngör (4 mahpus);

• Elazığ F Tipi 1 Nolu Cezaevi: İsa Eşsiz, Murat 
Ergen, Ergül Tuncay (3 mahpus);

• Gebze Kadın Kapalı Cezaevi: Hacer Halil Yusuf, 
Ruhşan Bozan, Özlem Özdemir, Ayten Gülsüm, 
Özlem Söyler (5 mahpus);

• İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi: 
Mehmet Durak, Tanju Yıldırım, Nihat Ekmez, 
Yakup Güneş, Ramazan Atalay (5 mahpus);

• İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi: Rahşan Ay-
dın, Ebru Güden, Gülten Akgün (3 mahpus);

• Kandıra F Tipi 1 Nolu Kapalı Cezaevi: İbrahim 
Kaya, Umut Çamlıbel, Yusuf Başaran, Güven 
Süvarioğlu, Rıdvan Güven, Necla Atak (6 mah-
pus);

• Kandıra F Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi: Sadettin 
Yaşar, Turan Günana, Mesut Atış (3 mahpus);

• Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi: Seyfettin Kurt, 
Murat Kozat, Ali Haydar Elyakut (3 mahpus);

• Kayseri Bünyan T Tipi 2 Nolu Cezaevi: Özkan 
Kart, Bülent Öztürk, M. Aydın Söğüt, M. Emin 
Akkuş, Emrullah Abay (5 mahpus);

• Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi: Berivan Bitmen, 
Maşallah Erbey, Merve Bolat (3 mahpus);

• Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi: Sedat Alçiçek, 
İsa İpekli, Davud Önder, Emrah Ubiç, Kerem 
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gesi’nin 11. Maddesi’nde belirtilen hususlara aykırı 
hareket ettiği belirtildi.

26 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Çankırı E Tipi Cezaevi’nde tutulan Aziz Ba-
day ve Ersin Sönmez isimli 2 mahpusun PKK lideri 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması 
talebiyle, 25 Ocak 2019 tarihinde süresiz dönüşüm-
süz açlık grevine başladığı öğrenildi.

27 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mersin Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevinde olan 10 mahpus ile onlara refakat eden 2 
mahpusun kaldıkları koğuştan alınarak 5 kişilik bir 
koğuşa konulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca açlık 
grevinde olan mahpusların açlık grevine başladık-
ları tarihten bugüne sağlık kontrolünden geçiril-
mediği, B12 vitaminin mahpuslara düzenli olarak 
verilmediği belirtildi. 

ÖHP Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde aç-
lık grevinde olan mahpusların maruz kaldığı hak 
ihlallerine ilişkin hazırladığı raporu 4 Şubat 2019 
tarihinde İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlediği ba-
sın toplantısı ile açıkladı. Raporda Gebze Kadın 
Cezaevi’nde mahpuslara talep etmelerine rağmen 
karbonat verilmediği belirtildi. Ayrıca açlık grevin-
de olan mahpusların kilo ve tansiyon ölçümlerinin 
düzenli olarak yapılmadığı ifade edilmektedir.

Aynı raporda Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Süleyman Benzer isimli mahpusun açlık grevine 
başladıktan sonra tek kişilik hücreye konulduğu; 
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Adem Arslan 
isimli mahpusun açlık grevine başladıktan sonra 
askerlerin fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kaldığı 
ifade edilmektedir.

4 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 21 
Ocak 2019 tarihinden bu yana süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevinde olan Mustafa Filitoğlu, Ci-
han Alkan ve Davut Barin isimli mahpusların açlık 
grevine başladıklarını duyurmak için göndermek 
istedikleri faksın Cezaevi Mektup Okuma Komis-
yonu tarafından sakıncalı bulunarak gönderilme-
diği öğrenildi. Haberde ayrıca 3 mahpus hakkında 
açlık grevine başladıkları gerekçesiyle disiplin so-
ruşturması açıldığı ve mahpuslara uyarı cezası ve-
rildiği belirtildi.

6 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran Kadın Cezaevi’nde 26 Aralık 
2018 tarihinden beri açlık grevinde olan Rahşan 

• Tarsus T Tipi 1 Nolu Cezaevi: Erdal Emeç, Fesih 
Tekin, Deniz Özdemir, Mehmet Fatih Bingöl, 
Serhat Yıldırım, Murat Karaaslan, Halef Yiğit (7 
mahpus);

• Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi: Dilan Yıl-
dırım, Menal Temel, Nurşen Tekin, Hatice Kay-
mak (4 mahpus);

• Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi: Sinan Çelik, 
Rıdvan Turan, Burhan Barut, Erhan Aydın, Ali 
İlhan Bayer (5 mahpus);

• Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi: Ahmet Osman, 
Seyhan Kurt, Yakup Kaymaz, Serdar Şahin, Ah-
met Sürme, Ümit Akgümüş, Ahmet Arif Yöyler, 
Roger Tirej Özalp, Mazlum Selçuk, İsmet Taş 
(10 mahpus);

• Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi: Ali 
Bektaş, Dilgeş Yaşar, Abdullah Aydın, Özgür 
Gürbüz, Adem Öztürk, Cemal Narcı, İsmail 
Berkan, Hilmi Özsoy, Mazlum Özağar, Halil Te-
mel (10 mahpus);

• Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi: Cihan Tamur, 
Barış Kahraman, Şahin Öncü, Azim Sökemen, 
Bahtiyar Kemal Hasan (5 mahpus).

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Diyarbakır Tabip Odası’nın açlık grevinde 
olan HDP Diyarbakır milletvekili ve DTK eş baş-
kanı Leyla Güven’in sağlık kontrollerinin kendileri 
tarafından yapılması talebini Adalet Bakanlığı’nın 
reddettiği öğrenildi.

12 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 
olan Semra Akan ve Sabiha Önder isimli mahpus-
lara cezaevi idaresi tarafından B1 vitamini verilme-
diği öğrenildi.

16 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 mahpu-
sun PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecri-
din sona ermesi talebiyle süresiz dönüşümsüz açlık 
grevine başladığı öğrenildi.

23 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Alanya L Tipi Cezaevi’nde 5 Ocak 2019 tari-
hinden beri açlık grevinde olan Nevin Gökçe isimli 
mahpusa açlık grevinin ilk 10 gününde B1 vitamini 
verilmediği; aynı cezaevinde açlık grevinde olan 
Ramazan Sayan isimli mahpusa ise B1 vitaminin 
sadece bir kez verildiği öğrenildi. Haberde ayrıca 
cezaevi doktorlarının açlık grevine ilişkin Dünya 
Tabipler Birliği tarafından hazırlanan Malta Bildir-
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28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel’in 
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların 
maruz kaldığı hak ihlalleri ile ilgili yazılı bir soru 
önergesi verdiği öğrenildi. Soru önergesinde, açlık 
grevinde olan 6 mahpusun tek kişilik hücreye ko-
nulduğu, haklarında açılan disiplin soruşturması 
sonucunda bu mahpuslara 1 ay telefon hakkından 
mahrum bırakma cezası verildiği, açlık grevinde 
olan mahpuslara B1 vitamini verilmediği, mahpus-
lara ait radyolara el konulduğu belirtildi.

2 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İHD Antalya Şubesi Hapishane Komisyonu ta-
rafından, Antalya Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması talebiyle 57 gündür açlık grevinde olan 
Mesut Canbey ve Nevin Gükçe isimli mahpuslarla 
26 Şubat 2019 tarihinde yapılan görüşmelere da-
yanarak bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Rapor-
da, kaloriferlerin yeterince yakılmaması nedeniyle 
mahpusların ısınma problemi yaşadıkları ve bu-
nun için kullandıkları sıcak su torbalarına cezaevi 
idaresi tarafından el konulduğu, mahpuslara aile-
leri tarafından gönderilen kitapların verilmediği, 
mahpusların sağlık muayenelerinin yapılmadığı ve 
mahpuslara B1 vitaminin verilmediği belirtilmek-
tedir.

2 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, ÖHD ve İHD İstanbul Şubesi tarafından 
Düzce T Tipi Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine 
ilişkin bir rapor hazırlandığı öğrenildi. Raporda, 
18 Ocak 2018 tarihinde cezaevinde ziyaret edilen 
6 mahpusla yapılan görüşmeler sonucunda, mah-
puslara işkence tehdidinde bulunulduğu; mahpus-
ların sağlık haklarının engellendiği; keyfi disiplin 
soruşturmaları sonucunda verilen cezalarla mah-
pusların sohbet ve iletişim haklarının engellendiği; 
mahpusların mektup ve dilekçelerinin muhatapla-
rına iletilmediği ve mahpuslara Yeni Yaşam ve Ev-
rensel gazetelerinin verilmediğinin tespit edildiği 
dile getirilmiştir.

4 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 
ve açlık grevinde olan mahpusların askeri nizamda 
sayım dayatmasını kabul etmedikleri için gardiyan-
ların fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutu-
lan 175 mahpusun PKK Lideri Abdullah Öcalan 

Aydın, Ebru Güden ve Gülten Akgün isimli 3 mah-
pusa B1 vitamini verilmediği öğrenildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Antalya Alanya L Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan Mesut Canbey, Ramazan Sayan, Nevin 
Gökçe ve Zelal Başboğa isimli 4 mahpusun sağ-
lık kontrollerinin yapılmadığı ve açlık grevindeki 
mahpuslara B1 vitamini verilmediği öğrenildi.

18 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde 
tutulan 5 ve Şakran Kadın Cezaevi’nde tutulan 3 
mahpusun PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki 
tecridin sona ermesi talebiyle süresiz dönüşümsüz 
açlık grevine başladığı öğrenildi. Açlık grevine baş-
layan mahpusların isimleri:

• İzmir Şakran 2 No’lu T Tipi Cezaevi: Ulaş Özay-
kan, Hekim Demli, Sinan Koyuncu, Ferhat Ön-
deş ve BehruzSucayi;

• İzmir Şakran Kadın Cezaevi: Remziye Polat, 
Azime Işık ve Şehrivan Çoban.

19 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
açlık grevinde olan mahpuslara tuz verilmediği, 
açlık grevindeki mahpusların sağlık kontrollerinin 
düzenli yapılmadığı öğrenildi.

23 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık 
grevinde olan 6 mahpusun kaldıkları koğuşlardan 
alınarak tek kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi. 
Haberde ayrıca açlık grevinde olan mahpuslar hak-
kında disiplin soruşturması açıldığı ve soruşturma 
sonucunda mahpuslara görüş ve iletişim hakların-
dan 3 ay süreyle mahrum bırakma cezası verildiği 
belirtildi. Tek kişilik hücreye konulan mahpusların 
isimleri: Delila Roj Ekmen, Fatma Yıldırım, Sevgi 
Aka Gündüz, Zeynep Topçu, Tuğba Can ve Serfiraz 
Demirer.

25 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 
olan 6 mahpusa (Ramazan Çeper, Zerdeşt Oduncu, 
Adem Arslan, Hakan Adıgüzel, Derviş İsmail ve 
Osman Şahin) B1 vitaminin verilmediği öğrenildi. 

26 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Antalya L Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 
olan mahpusların kan şeker ölçümlerinin Adalet 
Bakanlığı talimatı gerekçe gösterilerek yapılmadığı 
öğrenildi.
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2018 tarihinden bu yana açlık grevinde olan 5 mah-
pusun (Hacer Halil Yusuf, Ruhşan Bozan, Özlem 
Özdemir, Ayten Gülsüm, Özlem Söyler) durum-
larının ağırlaştığı; açlık grevinde olan mahpuslara 
B1 ve B12 vitaminlerinin ilk günden bu yana veril-
mediği, su, şeker, tuz ve limonun da kısıtlı olarak 
verildiği öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan mahpusların radyolarına el konduğu, 
1 Mart 2019 tarihinden bu yana mahpuslara Yeni 
Yaşam gazetesinin verilmediği ve disiplin soruş-
turmaları sonucunda mahpuslara iletişim ve görüş 
haklarından mahrum bırakma cezaları ve hücre ce-
zası verildiği öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’nde açlık grevin-
de olan mahpuslara B1 vitamininin verilmediği 
öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde Gümüşhane Cezaevi’nde 
tutulan ve 27 Ocak 2019 tarihinden bu yana açlık 
grevinde olan Hamza Arzuman ve Reşit İlhan isim-
li mahpuslara B1 ve B12 vitaminlerinin verilmedi-
ği, ayrıca İstiklal Marşı okumadıkları gerekçesiyle 
ve ayakta sayımı reddettikleri için gardiyanların 
fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ödemiş T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 
olan mahpuslara Yeni Yaşam gazetesinin verilme-
diği öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
mahpuslara yeterli miktarda şeker, tuz ve karbonat 
verilmediği öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde 
tutulan ve 90 gündür açlık grevinde olan Bahtiyar 
Hasan Kemal isimli mahpusun tek kişilik hücrede 
tutulduğu ve kendisinden 2 haftadır haber alına-
madığı öğrenildi. Bahtiyar Hasan Kemal’in ailesi ve 
diğer mahpuslar tarafından cezaevi idaresine yapı-
lan yanına başka bir mahpusun gitmesi yönündeki 
başvurunun ise “mevzuata aykırı olduğu” gerekçe-
siyle kabul edilmediği bildirildi.

18 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Malatya E Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 

üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık gre-
vine başladığı öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 
aralarında yerine kayyım atanan Erciş Belediye Eş 
Başkanı Diba Keskin ve Dargeçit Belediye Eş Baş-
kanı Zeynep Sipçik’in de bulunduğu 26 mahpusun 
PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
kaldırılması talebiyle açlık grevine başladığı öğre-
nildi.

5 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve 
80 gündür açlık grevinde olan Bahtiyar Hasan Ke-
mal isimli mahpusun hakkında verilen ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası kesinleştiği gerekçesiyle 
tek kişilik hücreye konulduğu ve yanına refakatçi 
verilmediği öğrenildi.

6 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutu-
lan ve açlık grevinde olan Mazlum Deniz ve Zülfü 
Dönmez isimli 2 mahpusun gardiyanların fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 26 
Aralık 2018 tarihinden bu yana süresiz ve dönü-
şümsüz açlık grevinde olan Tanju Yıldırım isimli 
mahpusun 6 Mart 2019 tarihinde yaşadığı bilinç 
kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
Tanju Yıldırım’ın tıbbi müdahaleyi kabul etmediği 
ve tekrar cezaevine götürüldüğü bildirildi. Söz ko-
nusu haberlerde, Tanju Yıldırım’ın doktor ve ceza-
evi görevlileri tarafından zorla tıbbi müdahale ile 
tehdit iddia edildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve 1 
Mart 2019 tarihinden bu yana süresiz ve dönüşüm-
süz açlık grevinde olan 26 mahpusa B1 vitamini ve-
rilmediği, ayrıca bu mahpusların sohbet ve etkinlik 
haklarının da engellendiği öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 
tutulan ve 79 gündür açlık grevinde olan Burhan 
Barut isimli mahpusun, sağlık durumunun ağır-
laşmasına rağmen tek kişilik koğuşta tutulduğu ve 
yanına refakatçi verilmediği öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Gebze M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 16 Aralık 
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6 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde aralarında açlık gre-
vinde olanların da bulunduğu mahpusların askeri 
nizamda ayakta sayım dayatmasını kabul etme-
dikleri gerekçesiyle gardiyanların fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları öğrenildi.

9 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Patnos L Tipi Cezaevi’nde açlık grevindeki 
mahpuslara limon ve karbonat verilmediği öğrenil-
di.

ÖHD tarafından 9 Nisan 2019 tarihinde yayınla-
nan, Marmara bölgesindeki cezaevlerinde süren 
açlık grevlerine ilişkin rapora göre, Bakırköy Kadın 
Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpusla-
rın cezaevi savcısı ve müdürü tarafından zorla tıbbi 
müdahale ile tehdit edildiği; Bandırma 1 Nolu T 
Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpuslara B1 
vitaminin verilmediği; Kandıra 1 ve 2 Nolu F Tipi 
Cezaevleri ile Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevle-
ri’nde açlık grevinde olan mahpusların koğuşların-
da bulunan eşyalarına el konduğu ve iletişim hakla-
rının engellendiği öğrenildi. Ayrıca raporda, Silivri 
5 Nolu Cezaevi, Edirne F Tipi Cezaevi ve Bolu F 
Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpusların 
yanlarına refakatçi verilmediği belirtildi.

11 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde 
olan 2 mahpusun (Talip Kalın ve ismi öğrenileme-
yen bir diğer mahpus) IŞİD davasında yargılanan 
mahpusların tutulduğu bir koğuşa koyuldukları ve 
daha sonra buradan alınıp başka koğuşa konuldu-
ğu öğrenildi.

12 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şakran 1 Nolu Kadın Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan Rahşan Aydın isimli mahpusun yanında 
refakatçi olmadan tek kişilik hücreye konulduğu 
öğrenildi.

15 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Sincan Kadın Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
27 mahpusa gerektiği kadar limon ve tuz verilme-
diği öğrenildi.

17 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Amasya Cezaevi’nde açlık grevinde olan mah-
pusların, yanlarında refakatçi olmaksızın tek kişilik 
hücrelerde tutuldukları, mahpuslara gerekli vita-
minlerin verilmediği, mahpusların radyo, gazete, 
kitap vb. kişisel eşyalarına el konulduğu öğrenildi.

olan mahpusların yanlarında refakatçi olmadan tek 
kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
5 mahpusa (Şemsettin Erdem, Mustafa Çaçur, Arif 
Sezgin, Özgür Çelik ve Ferhat Kurt) ait su ısıtıcı, 
çay, şeker, tuz ve meyve suyu da içinde olmak üze-
re tüm eşyalara el konulduğu öğrenildi. Haberde 
ayrıca, açlık grevinde olan Şemsettin Erdem isim-
li mahpusa revir doktorunun da talebine rağmen 
karbonat verilmediği bildirildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Özgürlük için Hukukçular Derneği üyesi avu-
katların Kayseri Bünyan T Tipi Cezaevi’nden Ma-
raş Türkoğlu T Tipi Cezaevi’ne istekleri ve iradeleri 
dışında sevk edilen ve açlık grevinde olan 7 mahpus 
(Aziz Yalçın, Özkan Kart, Ramazan Sebuktekin, 
Hacı Sincar, Ali Delabak, Ali Emirhani ve Hikmet 
Çalakan) ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmede açlık 
grevinde olan mahpusların avukatlara tek kişilik 
hücrelerde 3 kişi kaldıklarını, askeri nizamda ayak-
ta sayım dayatmasını kabul etmedikleri için günde 
2 kez gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldık-
larını, açlık grevi yapanlara verilmesi gereken vita-
minlerin kendilerine verilmediğini, düzenli sağlık 
kontrollerinin yapılmadığını aktardığı öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bayburt M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 Mart 
2019 tarihinde beri açlık grevinde olan Nudem 
Durak isimli mahpusun çeşitli gerekçelerle verilen 
disiplin cezaları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır görüş 
hakkından mahrum bırakıldığı öğrenildi. Haberde 
ayrıca Nudem Durak’ın ailesi ile yaptığı telefon gö-
rüşmesinin sürmekte olan açlık grevi ile ilgili sözle-
ri nedeniyle yarıda kesildiği ifade edildi.

30 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve açlık 
grevinde olan Kemal Argış, Yahya Özmen ve Ve-
zir İbosovic isimli 3 mahpusun yargılandıkları bir 
davanın duruşmasına katılmayı istemedikleri ge-
rekçesiyle gardiyanların fiziksel şiddetine maruz 
kaldıkları ve zorla mahkemeye götürüldükleri öğ-
renildi.

30 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 Mart 
2019 tarihinde beri açlık grevinde olan Veysel Adı-
güzel isimli mahpusa B1 vitamini verilmediği öğ-
renildi.
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• Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi: Ahmet Anığı, 
Özhan Ceyhan, Vedat Özağar, İhsan Bulut ve 
Erol Çelik

• Diyarbakır D Tipi Cezaevi: Ergin Akhan, Enver 
Dönmez, Ahmet Topkaya, A. Haluk Kaplan ve 
Ferhat Turgay.

30 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 Mart 
2019 tarihinden beri açlık grevinde olan mahpusla-
ra B1 vitamini verilmediği öğrenildi.

1 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bayburt M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve açlık 
grevinde olan 46 mahpusa şeker, tuz, limon veril-
mediği, mahpusların rutin sağlık kontrollerinin ya-
pılmadığı öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinin ardından 22 Mayıs 2019 ta-
rihinde avukatları ile ikinci kez görüşen PKK lideri 
Abdullah Öcalan’ın açlık grevlerinin bitirilmesi yö-
nünde bir açıklama yaptığı öğrenildi. Bunu takiben 
26 Mayıs 2019 tarihinde yapılan açıklamalar ile ce-
zaevlerinde ve dışarıda devam etmekte olan açlık 
grevi ile ölüm orucu eylemleri sona erdirildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan mahpusların sıvı ihtiyaçlarının düzenli 
olarak karşılanmadığı ve mahpusların bir haftadır 
sağlık kontrollerinin yapılmadığı öğrenildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Patnos L Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
mahpuslara karbonat, tuz, şeker ve vitaminlerin ve-
rilmediği öğrenildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kandıra Cezaevi’nde tutulan ve 10 Mayıs 2019 
itibarıyla ölüm orucuna başlayan Yaşar Cinbaş, 
Muhammed İnal, Diyadin Akdemir ve Engin Kah-
raman isimli mahpuslarla görüşmeye giden avukat 
Bülent Aşa’nın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ta-
rafından verilen avukat görüşlerinin kamera kaydı-
na alınması kararı nedeniyle mahpuslarla görüşme 
yapamadığı öğrenildi.

12 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Akhisar T Tipi Kaplı Cezaevi’nde açlık grevin-
de olan Bozo Açlan isimli mahpusa, ailesi tarafın-
dan getirilen B1 vitaminin cezaevi idaresi tarafın-
dan verilmediği öğrenildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tec-

17 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık 
grevinde olan 5 mahpusun tutulduğu koğuşa ara-
ma yapmak üzere giren gardiyanların, mahpusların 
kişisel eşyalarını dağıttığı ve açlık grevi süresince 
almaları gereken sıvıların gardiyanlar tarafından 
tuvalete döküldüğü öğrenildi.

19 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan 44 mahpusa vitamin verilmesinin ceza-
evi yönetiminin kararı ile kesildiği öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi ve Van T Tipi 
Cezaevi’nde cezaevi yönetimlerinin aldığı karar 
uyarınca açlık grevinde olan mahpusların avukat-
ları ile yapacakları görüşmeler sırasında bir infaz 
koruma memurunun hazır bulunacağı ve görüş-
melerin kayıt altına alınacağı öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Siirt E Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
mahpuslara karbonat verilmediği öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tecrit edilmesini 
protesto etmek için 1 Mart 2018 tarihinden bu yana 
açlık grevinde olan Nizamettin Yılmaz isimli mah-
pusun, fenalaştığı için ambulansla Mardin Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldığı, tedaviyi reddettiği için 
yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

25 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık 
grevinde olan mahpuslara şekerli su verilmediği 
öğrenildi.

29 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
4 mahpusun, zorla hastaneye götürüldükleri, mü-
dahaleyi kabul etmeyen mahpusların tekrar cezae-
vine getirildikleri öğrenildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 
sona ermesi talebiyle açlık grevinde olan 15 mah-
pusun 30 Nisan 2019 tarihi itibarıyla ölüm orucuna 
başladığı öğrenildi. Ölüm orucuna başlayan mah-
pusların isimleri ve kaldıkları cezaevleri:

• Bakırköy Kadın Cezaevi: Nesrin Akgül, Şükran 
Aydın ve Zozan Çiçek

• Gebze Kadın Cezaevi: Ardıl Çeşme ve Aslı Do-
ğan
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cunda olan 2 mahpusun kaldığı koğuşlarda yapılan 
aramalarda mahpuslara ait radyolara el konulduğu 
öğrenildi.

İHD İstanbul Şubesi, TİHV İstanbul Temsilciliği, 
İTO ve SES temsilcilerinden oluşan Açlık Grevleri 
İzleme Heyeti’nin Edirne F Tipi Cezaevi’ne yaptığı 
ziyaret sonrası hazırladığı rapor 20 Mayıs 2019 ta-
rihinde basında yer aldı. Buna göre, açlık grevinde 
olan 4 mahpusun (Ramazan Çeper, Hakan Adıgü-
zel, Mazlum Bataray ve Ahmet Mamo) tek kişilik 
hücrede tutulduğu; odalarda yapılan aramalarda 
mahpuslara ait kişisel eşyalara el konulduğu; açlık 
grevinde olan mahpuslar hakkında disiplin soruş-
turması açıldığı öğrenildi.

20 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Balıkesir Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Cezaev-
lerinde açlık grevinde olan mahpuslara B1 vitamini 
verilmediği, koğuşlarda yapılan aramalar sonrasın-
da mahpuslara radyolara el konulduğu öğrenildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde mahpus-
lara ait radyoların yapılan aramalarda toplandığı, 
açlık grevinde olan mahpuslara B1 vitamini veril-
mediği öğrenildi.

26 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den cezaevlerindeki açlık grevinin sona ermesinin 
ardından Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vinde olan 6 mahpusun getirildikleri Diyarbakır 
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi giri-
şinde jandarmaların fiziksel şiddetine maruz kal-
dığı öğrenildi.

26 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, cezaevlerindeki açlık grevinin sona ermesinin 
ardından Elazığ Cezaevi’nde, Bandırma 1 ve 2 Nolu 
T Tipi Cezaevlerinde, Adana Kürkçüler F Tipi Ce-
zaevi’nde, Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde, Osmaniye 1 
ve 2 Nolu T Tipi Cezaevlerinde, İstanbul Bakırköy 
Kadın Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpusla-
rın hastaneye sevk edilmesi konusunda sorunlar 
yaşandığı öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vini bitiren mahpusların götürüldükleri hastanede 
elleri kelepçeli bir şekilde ayakta muayene edildiği 
ve daha sonra cezaevine geri getirildiği öğrenildi. 
Haberlerde kan örneği alınan mahpusların vücut-
larında morluklar oluştuğu iddia edildi.

ridin kaldırılması talebiyle, Sincan Kadın Kapalı 
Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpuslara şeker 
ve tuz verilmediği öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 1 Mart 
2019 tarihinden beri açlık grevinde olan Eziza Ya-
ğız isimli mahpusun isteği ve iradesi dışında Mar-
din E Tipi Cezaevi’nden Tarsus Kadın Cezaevi’ne 
sevk edildiği öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde PKK 
lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sona 
ermesi talebiyle açlık grevinde olan mahpusların 
nabız ve kilo ölçümlerinin yapılmaması nedeniyle 
doktor kontrolünü kabul etmedikleri öğrenildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
tutulan ve açlık grevinde olan 15 mahpusun tek 
kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi. Haberde ay-
rıca koğuşlarda yapılan aramalarda mahpuslara ait 
kalem, defter, kitap gibi kişisel eşyalara el konuldu-
ğu belirtildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 
ölüm orucunda olan mahpusların kaldıkları oda-
larda yapılan aramalarda mahpuslara ait radyo, 
mektup gibi özel eşyalara el konulduğu öğrenildi.

17 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran 4 Nolu Cezaevi’nde tutulan ve 
açlık grevinde olan mahpusların kaldığı hücrelerde 
yapılan aramalarda mahpuslara ait kişisel eşyalara 
el konulduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi’nden Silivri 9 
Nolu Cezaevi’ne isteği ve iradesi dışında sevk edi-
len ve 6 Mart2019 tarihinde bu yana açlık grevinde 
olan hasta mahpus Ergin Aktaş’ın tek kişilik hücre-
de tutulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca açlık gre-
vini bırakması yönünde cezaevi idaresinin Ergin 
Aktaş’a baskı yaptığı belirtilmektedir.

20 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan 
mahpusların kaldıkları koğuşlarda yapılan arama-
lar sırasında mahpusların fiziksel şiddete maruz 
kaldığı, mahpuslara ait radyo, kitap gibi kişisel eş-
yalara el konulduğu öğrenildi.

20 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Gebze M Tipi Kadın Cezaevi’nde ölüm oru-
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rildiği öğrenildi. Dilekçede görevli jandarmaların 
mahpuslara hakaret ettiği, mahpusların tedavisine 
engel olunduğu belirtilmektedir.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ağrı Patnos Cezaevi’nde açlık grevini biti-
ren 6 mahpusun götürüldükleri hastanede ayakta 
muayene edildikten sonra cezaevine geri getirildiği 
öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Giresun E Tipi Cezaevi’nde açlık grevini biti-
ren 14 mahpustan 2’sinin hastaneye sevk edildiği ve 
diğer 14 mahpusun ise cezaevi içinde ayakta mua-
yene edildiği öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ağrı Patnos Cezaevi’nde açlık grevini bitiren 
mahpusların durumları ile olarak cezaevi idaresiy-
le görüşme talebinde bulunan avukatların talebinin 
reddedildiği öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Urfa Siverek T Tipi Cezaevi’nde açlık gre-
vini bitiren 26 mahpustan 13’ünün hastaneye sevk 
edildiği fakat tedavileri tamamlanmadan cezaevine 
geri götürüldükleri öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır D Tipi Cezaevi ve Bandırma Ce-
zaevi’nde açlık grevini bitiren mahpuslara baharat 
içeren çorbalar verilmesi nedeniyle mahpusların 
rahatsızlandığı öğrenildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ağrı Patnos Cezaevi’nde ölüm orucunu bitiren 
5 mahpusun hastaneye sevk edildiği fakat tedavileri 
yapılmadan cezaevine geri getirildikleri öğrenildi. 
1 Mart 2019 tarihinden beri açlık grevinde olan 
mahpusların hastaneye sevklerinin ise “güvenlik” 
gerekçesiyle yapılmadığı bildirildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Tarsus Cezaevi’nde açlık grevini bitirdikten 
sonra hastaneye sevk edilen mahpusların, doktor-
ların ve cezaevi personelinin sözlü hakaretlerine 
maruz kaldığı öğrenildi. Haberde ayrıca hastaneye 
sevk edilen mahpusların saatlerce kelepçeli vazi-
yette ring aracı içinde bekletildiği, iğne yapılan bir 
mahpusun vücudunda morluklar oluştuğu bildiril-
di.

29 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin E Tipi Cezaevi’nde açlık grevini 
bitiren 4 mahpusun hastane sevklerinin yapılma-

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
açlık grevini bitiren Cengaver Aykul, Serkan Eren 
ile Yasin Güngör isimli 3 mahpusun tedavilerine 
başlanmadığı için kan kusmaya başladıkları öğre-
nildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa Siverek T Tipi Cezaevi’nde açlık grevini 
bitiren mahpuslardan birinin elleri arkadan kelep-
çeli bir halde kan alınırken bayılıp yere düştüğü, 
yere çarpması sonucu başından yaralandığı ve üç 
dikiş atıldığı öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Urfa Siverek T Tipi Cezaevi’nde açlık grevini 
bitiren 26 mahpustan 13’ünün hastaneye sevk edil-
diği ve diğer 13 mahpusun tedavilerinin ise cezae-
vinde yapılacağı öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır D Tipi Cezaevi ve Diyarbakır Ka-
dın Cezaevi’nde açlık grevini bitiren 21 mahpusun 
sevk edildikleri hastanede yatağa kelepçeli bir vazi-
yette tedavi edildiği öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde açlık 
grevini bitiren mahpusların hastaneye sevk edil-
mediği ve muayenelerinin ve tedavilerinin cezaevi 
içinde yapıldığı öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van Yüksek Güvenlikli, F Tipi ve T Tipi 
cezaevlerinde açlık grevini bitirdikten sonra Dur-
sun Odabaşı Tıp Merkezi’ne sevk edilen Kahraman 
Muslu, Şahin Öncü, Barış Kahraman, Recep Altın-
dağ, Hakan Tunç, Ümit Keskin, Kamuran Sunbat, 
Uğur Uyar isimli mahpusların, merkezde bulunan 
mahkum koğuşundaki kötü koşullar nedeniyle te-
daviyi kabul etmedikleri için cezaevine geri götü-
rüldükleri öğrenildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ankara Sincan Kadın Cezaevi’nde açlık 
grevini bitiren 4 mahpusun götürüldükleri cezaevi 
kampusu içindeki hastanede tedavi edilmediği öğ-
renildi. Tahlilleri yapılan mahpusların daha sonra 
cezaevine geri götürüldüğü bildirildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir Şakran Kadın Cezaevi’nde açlık grevini 
bitiren mahpusların yakınları tarafından, yaşanan 
kötü muameleler ve hak ihlalleri ile ilgili olarak 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe ve-
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30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bursa H Tipi Cezaevi’nde açlık grevini bitiren 
mahpusların hastaneye ring aracı ile götürüldükle-
ri, tetkiklerinin yapılmasından sonra tedavilerine 
başlanmadan cezaevine geri götürüldükleri öğre-
nildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kandıra 1 ve 2 Nolu F Tipi ve 2 Nolu T Tipi 
Cezaevlerinde açlık grevini bitiren mahpusların 
hastaneye sevklerinin yapılmadığı öğrenildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevini bitiren mahpusların hastaneye ring aracı ile 
götürüldükleri, tetkiklerinin yapılmasından sonra 
tedavilerine başlanmadan cezaevine geri götürül-
dükleri öğrenildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık gre-
vini bitiren mahpusların hastaneye ring aracı ile 
götürüldükleri, ancak kelepçeli muayene dayatması 
nedeniyle mahpusların sadece kan vermeyi kabul 
ettikleri ve daha sonra cezaevine geri götürüldük-
leri öğrenildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tokat T Tipi Cezaevi’nde açlık grevini bitiren 
mahpusların hastaneye sevklerinin yapılmadığı ve 
mahpuslara uygun olmayan besinler verildiği öğ-
renildi.

1 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 
Ersin Çiçek ve Heval Oral isimli 2 mahpusun, aç-
lık grevini bitirmelerinin ardından götürüldükleri 
cezaevi revirinden koğuşlarına dönerken cezaevi 
müdürünün korumasının fiziksel şiddetine maruz 
kaldıkları öğrenildi.

12 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Şakran 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 
ve 142 gün açlık grevinde kalan mahpus İlhami Çı-
nar’ın açlık grevini bitirdikten sonra sevk edildiği 
hastanede maruz kaldığı kelepçeli muayene dayat-
ması nedeniyle tedavisinin yapılmadığı öğrenildi.

13 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde açlık grevini 
bitiren Süleyman Benzer isimli mahpusun, tek ki-
şilik hücrede tutulduğu ve tedavisinin yapılmadığı 
öğrenildi.

dığı öğrenildi. Haberlerde ayrıca, Mardin Barosu 
Cezaevi Komisyonu, Mardin Tabipler Odası, İHD 
Mardin Şubesi Cezaevi Komisyonu ve Özgürlük 
İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mardin Şube-
si tarafından oluşturulan heyetin, cezaevlerindeki 
mahpusların durumuna ilişkin bilgi almak üzere 
Mardin Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne yaptık-
ları başvuruya Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından “İHD Mardin Şubesi ile Mardin Tabip 
Odası’na bilgi verilmemesi” şeklinde yanıt verildiği 
belirtildi. Açlık grevini bitiren bazı kadın mahpus-
ların, kendilerine bir aylık görüş cezası verilmesi 
nedeniyle aileleriyle görüştürülmedikleri bildirildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran Kapalı Kadın Cezaevi’nde 
açlık grevini bitiren mahpusların kampüs dışında 
bir hastaneye götürülmelerine izin verilmediği, 26 
Mayıs 2019 tarihinde revire getirilen 30 mahpusun 
görevli jandarmanın hakaretine maruz bırakıldığı, 
mahpuslara ırkçı marşlar dinletildiği, serumlarına 
jandarma tarafından müdahale edildiği; açlık gre-
vini bitiren diğer mahpuslara beslenme protokolü-
ne uygun olmayan şekilde yağlı ve salçalı yemekler 
verildiği öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık gre-
vini bitiren 6 mahpusun 27 Mayıs 2019 tarihinde 
getirildikleri Menemen Devlet Hastanesi’nde ka-
pasite yetersizliği nedeniyle tedaviyi reddettikleri, 
mahpusların tedavilerinin cezaevi revirinde sürdü-
rüldüğü öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık gre-
vini bitiren mahpusların götürüldükleri hastanede 
kelepçeli bir biçimde ve ayakta kan tahlillerinin 
yapıldığı, mahpusların tedavilerine başlanmadan 
cezaevine geri götürüldükleri öğrenildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bakırköy L Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde 
ölüm orucunu sonlandıran 3 mahpusun hastaneye 
sevk edildiği, kan örneği alındıktan sonra mahpus-
ların cezaevine geri götürüldüğü öğrenildi. Aynı 
cezaevinde açlık grevini bitiren diğer mahpusların 
ise hâlâ hastaneye götürülmedikleri bildirildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Cezaevlerinde 
açlık grevini bitiren mahpusların hastaneye sevkle-
rinin yapılmadığı öğrenildi.
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3.5.3. Mustafa Koçak

Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 tarihinde 
öldürülmesi ile ilgili devam etmekte olan davada 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandı-
rılması istenen Mustafa Koçak’ın 3 Temmuz 2019 
tarihinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine başla-
dığı öğrenildi. Mustafa Koçak’ın taleplerinin, yar-
gılandığı dosyada etkin soruşturma yapılması, sa-
vunma hakkının kısıtlanmaması ve adil yargılama 
hakkının ihlal edilmemesi olduğu öğrenildi.

30 Eylül 2019 tarihinde Mustafa Koçak’a B1 vitami-
ni verilmediği ve cezaevi idaresi tarafından iradesi 
dışında tıbbi müdahale yapılmakla tehdit edildiği 
belirtildi.

Mustafa Koçak, 1 Ekim 2019 tarihinde eylemini 
ölüm orucuna çevirdi. 

3.5.4. ÇHD Üyesi Avukatlar

Silivri Cezaevi’nde tutulan ÇHD Genel Başkanı 
Selçuk Kozağaçlı ile ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu 
üyesi avukatlar Aycan Çiçek (Düzce Cezaevi), Ay-
taç Ünsal (Burhaniye T Tipi Cezaevi), Behiç Aşçı 
(Silivri Cezaevi) ve Engin Gökoğlu’nun (Tekirdağ 2 
Nolu T Tipi Cezaevi) cezaevinde maruz kaldıkları 
hukuksuzluklara karşı 24 Ocak 2019 tarihinde açlık 
grevine başladıkları öğrenildi.

ÇHD ve HHB üyesi avukatlar Selçuk Kozağaçlı, 
Aycan Çiçek, Behiç Aşçı, Engin Gökoğlu ve Aytaç 
Ünsal’ın 59 gündür devam ettikleri açlık grevine 24 
Mart 2019 tarihinde son verdikleri öğrenildi.

3.5.5 Açlık Grevinde Olan Trans Kadın 
Mahpuslar

28 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’n-
de tutulan trans kadın mahpus Buse’nin, cinsiyet 
geçiş operasyonu talebiyle 31 Ocak 2019 tarihinde 
başladığı ölüm orucuna 28 Mart 2019 tarihinde ara 
verdiği öğrenildi. Buse’nin cinsiyet geçiş operasyo-
nu için açtığı davada mahkeme, operasyonun ruh 
sağlığı açısından zorunlu olduğu hükmüne varmış-
tı. Adalet Bakanlığı ise “Ameliyat zorunludur ancak 
aciliyeti yoktur” gerekçesiyle Buse’nin hastaneye 
sevk talebini reddetmişti.

7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan trans 

16 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevine son veren Abdülrahim Çetinkaya isimli 
mahpusun hastaneye ambülansla değil ring aracı 
ile götürüldüğü, hastaneye sevki sırasında ve has-
tanede kaldığı 2 gün boyunca askerlerin fiziksel ve 
sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

27 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İzmir Şakran Cezaevi’nde açlık grevini biti-
ren mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı; 
revire götürülen mahpusların tedavilerinin yapıl-
madığı; mahpusların psikolojik ve fiziksel şiddete 
maruz kaldıkları öğrenildi.

Avukat Ekin Yeter, 28 Haziran 2019 tarihinde ba-
sında yer alan açıklamasında, Van F Tipi ve Van 
T Tipi cezaevlerinde PKK lideri Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecridin sona ermesi talebiyle başlatılan 
açlık grevine katılan 312 mahpusun açlık grevi son-
rasında herhangi bir şekilde hastane sevklerinin 
yapılmadığını belirtti.

11 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bayburt M Tipi Cezaevi’nde 145 gün açlık grevi 
yaptıktan sonra eylemlerini sonlandıran 6 mahpusun 
tedavilerinin halen yapılmadığı öğrenildi.

7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 
tutulan ve PKK lideri Abdullah Öcalan üzerinde-
ki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevi yapan 
mahpusların hastaneye sevklerinin yapılmadığı 
öğrenildi. Haberde cezaevi revirine giden mahpus-
lara, sadece kelepçeli muayeneyi kabul eden mah-
pusların hastaneye sevk edileceğinin söylendiği ve 
bunun mahpuslar tarafından kabul edilmediği be-
lirtildi.

3.5.2. Grup Yorum Üyeleri

Grup Yorum üyesi 4 kişi, Grup Yorum üzerindeki 
baskıların ve yasaklamaların sona erdirilmesi ta-
lebiyle süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı. 
Açlık grevinde olan kişilerin isimleri, tutuldukları 
cezaevleri ve açlık başladıkları tarihler aşağıdaki 
gibidir:
• Bahar Kurt, Burhaniye T Tipi Cezaevi, 9 Mayıs;
• Barış Yüksel, Silivri 9 Nolu Cezaevi, 15 Mayıs;
• İbrahim Gökçek, Silivri 9 Nolu Cezaevi, 16 

Mayıs;
• Helin Bölek, Gebze Kapalı Kadın Cezaevi, 17 

Mayıs.
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Başkan, açlık grevi sona erdikten sonra hastaneye 
götürülmüş fakat daha sonra tutulduğu eski cezae-
vine değil Bünyan 2 Nolu Cezaevi’ne götürülmüştü.

Elazığ 1 Nolu Cezaevi’nde tutulan Mehmet Adsiz 
isimli mahpusun uğradığı hak ihlallerini protesto 
etmek için 29 Temmuz 2019 tarihinden bu yana 
açlık grevinde olduğu öğrenildi. Haberde Adsiz’in 
daha önce maruz kaldığı fiziksel şiddet nedeniyle 
kulak zarında yırtılma/delinme oluştuğu ve bir sü-
redir tek kişilik hücrede tutulduğu belirtildi. Meh-
met Adsiz’in cezaevi müdürü ile yaptığı görüşmede 
taleplerinin yerine getirileceğine söz verilmesi üze-
rine açlık grevine son verdiği öğrenildi. Mehmet 
Adsiz’a maruz kaldığı fiziksel şiddetin son bulaca-
ğı, koşullarının düzeltileceği ve tedavisinin düzenli 
yapılacağı sözünün verildiği bildirildi.

Mardin’in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammed 
Fatih Safitürk’ün 10 Kasım 2016 tarihinde bombalı 
saldırı sonucu ölmesi ile ilgili davada müebbet ha-
pis cezası ile cezalandırılan ve Siverek T Tipi Ceza-
evi’nde tutulan Şerif Mesutoğlu isimli mahpusun, 
yargılamanın adli olmadığı gerekçesiyle 84 gündür 
açlık grevinde olduğu 15 Eylül 2019 tarihinde ba-
sında yer alan haberlerden öğrenildi.

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutu-
lan mahpusların, maruz kaldıkları kötü muame-
le ve hak ihlallerini protesto etmek için 12 Kasım 
2019 tarihinden bu yana açlık grevinde oldukları 
öğrenildi. Mahpusların, ayakta sayıma zorlandık-
ları, sayımlar sırasında fiziksel şiddete maruz kal-
dıkları, gazete ve benzeri yayınların kendilerine ve-
rilmediği, keyfi disiplin soruşturmaları açıldığı ve 
bunların sonucunda disiplin cezaları verildiği, gö-
rüş haklarının sınırlandığı ve hastanede kelepçeli 
muayeneye zorlandıkları bildirildi. Açlık grevinin, 
taleplerinin kabul edilmesi üzerine 4 Aralık 2019 
tarihinde sonlandırıldığı öğrenildi.

11 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Maraş Türkoğlu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tu-
tulan mahpusların, maruz kaldıkları kötü muame-
le ve hak ihlallerini protesto etmek için 25 Kasım 
2019 tarihinden bu yana sürdürdükleri açlık gre-
vinin, taleplerinin kabul edilmesi üzerine 2 Aralık 
2019 tarihinde sonlandırıldığı öğrenildi.

kadın mahpus Esra Arıkan’ın yaşadığı rahatsızlık-
la ilgili daha önce kendisini tedavi eden Marmara 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gö-
revli doktora sevk talebi ile 29 Temmuz 2019 tari-
hinde başladığı açlık grevine, talebinin kabul edil-
mesi üzerine 2 Ağustos 2019 tarihinde son verdiği 
öğrenildi.

3.5.6. Diğer Açlık Grevleri

21 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van F Tipi Cezaevi’nde maruz kaldıkları 
hak ihlallerine karşı 27 Eylül 2018 tarihinde ölüm 
oruncuna başlayan Kadir Karabak ve Esat Naci Yıl-
dırım isimli 2 mahpus, taleplerinin kabul edilmesi 
üzerine 21 Ocak 2019 tarihinde eylemlerinin 127. 
günüde ölüm orucuna son verdi. Türk Tabipler Bir-
liği’nin tedavilerine katılması yönünde yaptıkları 
başvurunun reddedilmesi üzerine Kadir Karabak 
ve Esat Naci Yıldırım’ın tedaviyi kabul etmediği ve 
bunun üzerine hastaneye ambulans ile sevk edilen 
2 mahpusun ring aracıyla cezaevine geri götürül-
düğü bildirildi.

Silivri Cezaevi’nde tutulan CHP eski milletveki-
li Eren Erdem’in “haksız yere tutulduğu” için 29 
Ocak 2019 tarihinde açlık grevine başladığı öğre-
nildi. Eren Erdem, hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın 7 Ocak 2019 tari-
hinde görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla 
tahliye edilmiş, ancak İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nın kaçma şüphesi gerekçesiyle tahliye kararı-
na yaptığı itirazı üst mahkeme olarak İstanbul 24. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul etmesiyle Eren Er-
dem cezaevinden tahliye edilmemişti. 5 Şubat 2019 
tarihinde basında yer alan haberlerden, CHP Parti 
Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem’in 29 
Ocak 2019 tarihinde başladığı açlık grevini sonlan-
dırdığı öğrenildi.

Kayseri Bünyan 2 Nolu Cezaevi’nden isteği ve ira-
desi dışında Bünyan 1 Nolu Cezaevi’ne sevk edilen 
Şeyhdavut Başkan isimi mahpusun 9 Temmuz 2019 
tarihinde beri tekrar kaldığı eski cezaevine dönme 
talebiyle açlık grevinde olduğu öğrenildi. PKK li-
deri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırıl-
ması için başlatılan açlık grevine katılan Şeyhdavut 
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yani dışarıda kaldık. İçeriye girmedik. İçeriden du-
manlar çıktı” dediği öğrenildi. Mahkeme Mehmet 
Akgüç’ün tutuklanma talebini reddetti. Duruşma-
da tanık olarak dinlenen sanıklara müşteki avukat-
larının soru sormasının sanık avukatları tarafından 
engellenmeye çalışıldığı, bu nedenle mahkemenin 
duruşmayı sonlandırdığı bildirildi.

Cezaevi Katliamı Davası

F Tipi cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grev-
lerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 2000’de 20 
cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü 
“Hayata Dönüş” adı verilen operasyon sırasında 
Ümraniye Cezaevi’nde 7 kişinin ölümü 50 kişinin 
yaralanmasıyla ilgili olarak, dönemin Jandarma 
Komutanlığı’nda görevli 262 kişi hakkında İstanbul 
Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi 

Davanın 18 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mütalaasını veren savcının, askerlere 
“kasten yaralama ve kötü muamelede bulunma” 
açılan davanın zamanaşımından düşmesini yargı-
lanan askerlerin “ “kasten öldürme” suçlamasından 
da beraatlarına karar verilmesini talep ettiği öğre-
nildi. Mahkeme duruşmayı 3 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 3 Aralık tarihinde görülen duruşmasında 
mahkeme, dava süresince hayatını kaybetmiş olan 
5 kişi hakkında davanın düşürülmesine, 262 sanık 
hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘işkence’ suçlarından 
açılan davanın zamanaşımı gerekçesiyle düşürül-
mesine, 262 sanığın ‘faili belli olmayacak şekilde 
kasten öldürme’ suçundan da “aleyhlerine mahku-
miyetlerine yeterli her türlü kuşkudan uzak kesin 
ve inandırıcı kanıt bulunamadığı” gerekçesiyle be-
raatına karar verdi.

Diyarbakır Cezaevi Katliamı Davası

24 Eylül 1996 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde yaşanan ve 11 mahpusun yaşamını yi-
tirdiği ve 24 mahpusun yaralandığı olaya ilişkin 89 
kişi hakkında Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 23 Nisan 2019 
günü devam edildi. Mahkeme zaman aşımı gerek-
çesiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Cezaevi Katliamı Davası

F Tipi cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grev-
lerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 2000’de 20 
cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü 
“Hayata Dönüş” adı verilen operasyon sırasında, 
Bayrampaşa Cezaevi’nde 12 kişinin ölümü 29 kişi-
nin yaralanmasıyla ilgili olarak, dönemin Jandarma 
Komutanlığı’nda görevli 196 kişi hakkında Bakır-
köy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 14 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında dinlenen sanıkların cezaevine girmediklerini 
iddia ettikleri öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 10 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Davanın 10 Temmuz 2019 tarihinde göürlen du-
ruşmasında üdahale gününe ait telsiz konuşmala-
rının dökümlerine ilişkin talebe Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın “ellerinde telsiz kaydı olmadığı, 
böyle bir kayıt gönderemeyecekleri” cevabını ver-
diği öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 4 Aralık 2019 
tarihine erteledi.

Davanın 4 Aralık 2019 tarihinde görülen duruş-
masında tanık olarak dinlenen dönemin Jandarma 
Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabu-
ru’nda görevli olan sanık Mehmet Akgüç’ün ifade-
sinde “Bizler olay sırasında cezaevinin avlusunda 

3.6. DAVALAR
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4. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

2019 yılında siyasi parti üye ve yöneticilerine, seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanlarına, sen-
dika ve meslek örgütü üye ve yöneticilerine yönelik gözaltı, tutuklama, soruşturma ve yargılamalar, 
insan hakları ihlallerine ilişkin verilerin oldukça büyük bir kısmına tekabül etmektedir. Yanı sıra 
siyasi parti, dernek, sendika binalarına baskınlar ve saldırılar da örgütlenme özgürlüğünün ağır 
şekilde ihlalini belgelemektedir. 

4.1. GÖZALTI ve TUTUKLAMALAR

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi tarafından 2019 yılı içerisinde en az 2477 
kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin en az 23’ünün çocuk olduğu tespit edilmiştir. 4’ü çocuk olmak 
üzere 545 kişi tutuklanırken, 494 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan 
kişilerden 629’u, tutuklanan kişilerin ise en az 157’si siyasi partilerin üye ve/veya yöneticileridir. 
Sendika, vakıf, dernek, meslek örgütü gibi kuruluşların üye ve/veya yöneticisi olan en az 76 kişi 
gözaltına alınmış, bu kişilerden en az 30’u tutuklanmıştır. 

31 Mart seçim çalışmaları sırasında en az 17’si seçimlerde aday gösterilen kişiler olmak üzere, 271 
kişi gözaltına alındı, 42 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seçim büro-
ları en az 7 kez basıldı. Kayyım atamalarından sonra ise 36 belediye eş başkanı gözaltına alındı, 
27 belediye eş başkanı tutuklandı, 9 belediye eş başkanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Ayrıca kayyım atamalarının ardından çok sayıda ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 258 
kişiden 70’i, tutuklanan 17 kişinin ise 8’i belediye ve il genel meclisi üyesiydi. Bunlara ilişkin detay-
ları raporumuzun ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz. 

2019 yılı içinde yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve tutuklanan siyasi parti üye ve 
yöneticilerine, dernek, vakıf, sendika ve diğer meslek örgütlerinin üye ve yöneticilerine, milletvekil-
lerine, belediye başkanlarına ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır. 
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Ali Akın,  Serdar Kırdan, Mehmet Çelebi ve Haki 
Fırat.

22 Ocak 2019 tarihinde Mardin’in Derik ve Kızılte-
pe ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, aralarında 
İçişleri Bakanlığı tarafından yerlerine kayyım ata-
nan muhtarların da olduğu 10 kişi ‘örgüte yardım 
etme’ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
muhtarların isimleri: Derik’e bağlı Derinsu Mahal-
lesi muhtarı Arif Tekin ile Kızıltepe’ye bağlı Eşme 
Mahallesi muhtarı Şükrü Gümüş. Gözaltına alınan 
10 kişi 25 Ocak 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

10 Mart 2019 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir 
ilçesinde HDP tarafından düzenlenen mitingde 
gözaltına alınarak 12 Mart 2019 tarihinde tutukla-
nan Siirt eski Belediye Başkanı Selim Sadak 17 Ni-
san 2019 tarihinde mahkemenin ara kararıyla adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır’ın eski Belediye Eş Başkanı Murat Yikit 7 Ma-
yıs 2019 tarihinde Iğdır’daki evine yapılan baskı 
sonrasında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 
2015 yılında katıldığı canlı kalkan eylemi olduğu 
öğrenildi.

4.1.2. Gözaltına Alınan Siyasi Parti ve 
Kurum Üye ve Yöneticileri 

4.1.2.1. HDP

HDP Parti Meclisi üyesi Bedriye Yorgun ile İzzet 
Karadağ isimli 1 kişi 7 Ocak 2019 tarihinde Antal-
ya’da HDP il binasından çıktıktan sonra gözaltına 
alındı. Bedriye Yorgun ve İzzet Karadağ 10 Ocak 
2019 tarihinde mahkemeye sevk edildi. İzzet Ka-
radağ mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddi-
asıyla tutuklandı, Bedriye Yorgun ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

8 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında sendika yöneticileri ile HDP 
yöneticilerinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesinin 2016 yılında gerçekleştirilen 
“Beyaz Bayrak” eylemi olduğu bildirildi. Gözal-
tına alınanların isimleri: HDP Parti Meclisi üyesi 
Ali Özkan, HDP Ankara il yöneticisi Dılbaz Temel, 
HDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Nurettin Kemer-
taş, HDP eski il yöneticisi Harun Çakmak, HDP 
Yenimahalle ilçe eski Eş Başkanı Feride Yardımcı, 
HDP üyesi İlhan Kahraman, Tüm Bel-Sen Ankara 
2 Nolu Şube Başkanı Devrim Kahraman, Tüm-Bel-
Sen eski kadın sekreteri Güler Elveren, KESK eski 

4.1.1. Gözaltına Alınan Milletvekilleri, 
Belediye Başkanları, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Muhtarlar 
4.1.1.1. Gözaltına Alınan Milletvekilleri

HDP tarafından 8 Temmuz 2019 tarihinde Diyar-
bakır’da düzenlenen “Savaşa hayır, demokraside 
buluşalım” eylemine polis valiliğin yasaklama ka-
rarını gerekçe göstererek izin vermedi. HDP Di-
yarbakır milletvekili Dersim Dağ’ın aracı ile HDP 
Kayapınar ilçe binasına gitmesine polis tarafından 
izin verilmemesi üzerine aracı ile yolu kapatan 
Dersim Dağ ile araçta bulunan 2 danışmanı polis 
tarafından gözaltı aracına götürüldü. Bu duruma 
tepki gösteren HDP Diyarbakır milletvekili Saliha 
Aydeniz’in polisin fiziksel şiddetine maruz kaldı-
ğı öğrenildi. Dersim Dağ ve 2 danışmanının daha 
sonra serbest bırakıldıkları bildirildi.

4.1.1.2. Gözaltına Alınan Belediye Başkanları, 
Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar

31 Mart 2019 tarihinde seçilmiş olan 36 bele-
diye eş başkanı gözaltına alındı, 27 belediye eş 
başkanı tutuklandı, 9 belediye eş başkanı ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayyım 
atamalarının ardından çok sayıda ilde yapı-
lan operasyonlarda gözaltına alınan 257 kişi-
den 69’u; tutuklanan 17 kişinin ise 8’i belediye 
ve il genel meclisi üyesiydi. 31 Mart 2019 ta-
rihinde yapılan yerel seçimler sonrasında be-
lediye eş başkanları, belediye ve il genel mec-
lisi üyeleri ile muhtarlara yönelik gözaltı ve 
tutuklamalara ilişkin verileri raporumuzun 
Kayyımlar bölümünde yer almaktadır. Ön-
ceki dönemde seçilmiş belediye eş başkanları, 
belediye meclisi üyeleri ve muhtarlara ilişkin 
tespitlerimiz aşağıdadır.

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alınan ve 
aralarında 7 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’nin 
Urfa milletvekili adayı Yağmur Dalgıç ile Urfa Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Esra Güler’in de 
oluğu 18 kişi, 4 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikle-
ri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Gözaltına alınanların isimleri: Yağmur 
Dalgıç, Esra Güler, Cemile Dağtekin, Fethi Ötken, 
Mehmet Ali Asan, Veysi Beken, Harun Dağtekin, 
Çetin İsi, Mizgin Aslan, Mehmet Özkan, Mustafa 
Şahin, İbrahim Polat, Elif Bozan, Yaşar Karaman, 
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Sabri Adıbeli, Zarife Karasungur, Ezgi Yağcı, Sela-
hattin Işık, Kerem Ay, Neriman Ay, Türkan Poyraz, 
İbrahim Kortak ve Behiye Yalçın) gözaltına alındı. 
14 kişiden 3’ü (Selahattin Işık, Fatma Yetim ve Ke-
rem Ay) 21 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 10 kişi (Cemile Aydın (67), Hayat İzgi 
(48), Behiye Yalçın (60) ve Zarife Karasungur, Sab-
ri Adıbelli, Mahmut Demir, Ezgi Yagcı, Dünyamalı 
Ariç, Neriman Ay, İbrahim Kortak) ise savcılık ifa-
delerinin ardından serbest bırakıldı. Türkan Poyraz 
isimli 1 kişinin ise hakkında kesinleşmiş bir ceza 
olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

HDP Gençlik Meclisi üyesi Çerko Mimkara isimli 1 
kişinin 25 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’da için-
de bulunduğu araç durdurularak gözaltına alındığı 
ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
bildirildi. 26 Ocak 2019 tarihinde ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakılan Çerko Mimkara 28 
Ocak 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde gö-
zaltına alındı.

HDP Adana il yöneticisi Mehmet Kıran, 28 Ocak 
2019 tarihinde Adana’da gözaltına alındı. Basın-
da yer alan haberlerden, Mehmet Kıran’ın Adana 
Adliyesi’nin çevresinde bulunan tozlu bir aracın 
arka camına “PKK” yazdığı gerekçesiyle gözaltına 
alındığı öğrenildi. Mehmet Kıran, 1 Şubat 2019 ta-
rihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgütün 
korkutucu etkisinden faydalanarak tehdit’ gerekçe-
siyle tutuklandı.

HDP Adana Gençlik Meclisi Üyesi Mihriban Kılıç 
30 Ocak 2019 tarihinde evine yapılan baskın sonra-
sında ‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla gözal-
tına alındı. Mihriban Kılıç aynı gün içinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

7 Şubat 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev bas-
kınlarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar ile il yö-
neticileri Abidin Unay, Halil Yağan ve Adil Başa-
ran gözaltına alındı. Operasyon kapsamında HDP 
Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak’ın da evinin ba-
sıldığı fakat evde olmadığı için gözaltına alınmadı-
ğı öğrenildi. Eylem Amak 15 Şubat 2019 tarihinde 
Ankara’da gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsa-
mında gözaltına alınan 13 kişinin 31 Ocak 2019 
tarihinde Mardin’de yapılan HDP aday tanıtım top-
lantısında okunan bir marş nedeniyle Mardin Baş-
savcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamın-
da gözaltına alındıkları, gözaltı sürelerinin 3 kez 
uzatıldığı bildirildi. HDP Mardin İl Eş Başkanı Ali 

merkez yürütme kurulu üyesi Tayfun İşçi, müzis-
yen Kerem Çağlar, Veysel Yoğurtçu, Bülent Gümüş, 
İzzettin Aydemir, Eyüp Emektar, Ali Deniz, Erkan 
Polat, Turan Demir, Fatma Özışık, Yekta Uzunoğlu 
ve Sıddık Taşdelen. 20 kişi 11 Ocak 2019 tarihinde 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

13 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında HDP yöneticisi 4 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri: HDP Zeytinburnu 
İlçe Eş Başkanı Samet Ayas, Üsküdar İlçe Eş Baş-
kanı Hakkı Cengiz, Çekmeköy İlçe Eş Başkanları 
Selma Korkmaz ve Halil Salık. 4 kişi polisteki ifade 
işlemlerinin ardından 14 Ocak 2019 tarihinde ser-
best bırakıldı. Gözaltı gerekçesinin açlık grevinde 
olan HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başka-
nı Leyla Güven’e destek için parti binalarına asılan 
afişler olduğu öğrenildi.

12 Ocak 2019 tarihinde, HDP Gençlik Meclisi’nin 
Bağlar ilçesinde düzenleyeceği etkinlik kapsamın-
da ilçede bildiri dağıtan Gençlik Meclisi üyesi 4 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin poliste-
ki ifade işlemlerinin ardından aynı gün serbest bı-
rakıldıkları öğrenildi.

6 Aralık 2018 tarihinde HDP Urfa il binasında yap-
tığı konuşma nedeniyle hakkında açılan soruştur-
ma kapsamında ifade vermek için 12 Ocak 2019 
tarihinde savcılığa giden HDP Urfa Eş Başkanı 
Aliye Kızıldamar, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme ta-
rafından “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı.

14 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’un Bağcılar ilçe-
sinde, açlık grevinde olan HDP Hakkari Milletve-
kili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e destek için 
duvarlara çıkartma yapıştıran HDP üyesi 3 kişi 
(Veysi Al, Lokman Akıcı ve Furkan Akıcı) gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanların aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı bildirildi.

78’liler Girişimi Sözcüsü ve HDP Parti Meclisi 
üyesi Celalettin Can 18 Ocak 2019 tarihinde İstan-
bul’daki evinden gözaltına alındı ve İzmir’e götürül-
dü. Gözaltı gerekçesinin Celalettin Can’ın Akil İn-
sanlar üyesi olarak 2014 ile 2015 yıllarında İzmir’de 
katıldığı toplantılarda yaptığı konuşmalar olduğu 
öğrenildi. Celalettin Can 19 Ocak 2018 tarihinde 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

18 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında aralarında HDP yöneticileri ile Barış Anne-
leri’nin de olduğu 14 kişi (Cemile Aydın, Mehmet 
Demir, Fatma Yetim, Hayat İzgi, Dünyamalı Ariç, 
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diasıyla tutuklandı. 4 kişi ise savcılık işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldı.

13 ve 14 Şubat 2019 tarihlerinde Van’da yapılan ev 
baskınlarında HDP Van Gençlik Meclisi üyesi 17 
kişi gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülen 17 kişinin avukatları ile görüştürülmedi-
ği öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğre-
nilenler: Özgür Aslan, Tajdin Aslan, Orhan Demir, 
Şerif Yaşlı, Mahir Çayan ve Ecevit Koç.

15 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP ve ESP üye ve yöneti-
cilerinin olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenileler: Hüsamettin Öz-
den, Mustafa Sontekin, Tanju Kuruöz, Bülent Kaya, 
ESP İl Başkanı Mehmet Ali Tosun, HDP Altındağ 
ilçe eski yöneticisi Salim Turan, Hüseyin Taka, Nu-
riye Taka, Tekin Çiftçi, Şahin Bardakçı. 13 kişiden 
1’i (E. K.) 18 Şubat 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Şubat 2019 tarihinde Urfa’nın Bozova ilçesinde 
yapılan ev baskınında gözaltına alınan HDP İlçe Eş 
Başkanı Ömer Yıldırım, 16 Şubat 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

16 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den HDP Gençlik Meclisi üyesi Ümit Ak’ın aynı 
gün içinde iki kez gözaltına alınıp serbest bırakıl-
dığı öğrenildi.

19 Şubat 2019 tarihinde Şırnak’ta gözaltına alınan 
HDP İl Eş Başkanı Ayşe Altay, aynı gün içinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ id-
diasıyla tutuklandı.

6 Mart 2019 tarihinde Tunceli’de yapılan ev baskın-
larında aralarında Mezopotamya Ajansı muhabiri 
Semra Turan ile Akpazar Belde Belediyesi eski Baş-
kanı Fadime Çetinkaya, HDP’nin eski il yöneticisi 
Hıdır Oduncu ve DBP il yöneticisi Haskar Aytaç’ın 
da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlar 7 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından serbest bırakıldı.

HDP Parti Meclisi üyesi Zelal Yerlikaya, yaptığı bir 
konuşma nedeniyle 6 Mart 2019 tarihinde Ağrı’da 
gözaltına alındı. Yaptığı bir konuşma nedeniyle gö-
zaltına alınan Zelal Yerlikaya, 7 Mart 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sincar 18 Şubat 2019 tarihinde sevk edildiği mah-
keme tarafından ‘örgüt propagandası yapma’ id-
diasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında 
gözaltına alınan HDP ve DBP üye ve yöneticisi 12 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli 
kontrol şartıyla serbest bırakılanlar: HDP İl Eş Baş-
kanı Eylem Amak, il yöneticileri Abidin Unay, Adil 
Başaran, Halil Yağan, Şehmuz Çalkan ve Hüseyin 
Alper, üyeler Vedat Abukan, Ferhat Kalkan, Abdül-
bari Akalan, Musa Binbir ve Kahraman Samaras ile 
DBP Parti Meclisi üyesi Beritan Önen.

7 Şubat 2019 tarihinde Adıyaman’ın Çelikhan il-
çesinde yapılan ev baskınında HDP eski yöneticisi 
Birsen Tunç ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla gözal-
tına alındı.

12 Şubat 2019 tarihinde Malatya’da yapılan ev bas-
kınlarında HDP üyesi Ali Gelgeç, Ali Gürbüz ile 
soyadı öğrenilemeyen Müslüm isimli bir kişi gözal-
tına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında gazeteci Melike Ceylan ile 
HDP Ümraniye İlçe Eş Başkanı Damla Savcı’nın da 
bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi 15 Şubat 
2019 tarihinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp 
serbest bırakılan kişilerin isimleri: Damla Savcı, 
Cemal Kümicen, Melike Ceyhan, Kenan Beyhan, 
Aydın Şalış, Haşim Dayan, Hakim Ceyhan, Vedat 
Aydın Mercimek, Süleyman Ataş, Serhat Okçur, Si-
nan Nazlı.

13 Şubat 2019 tarihinde Bingöl’de yapılan ev bas-
kınlarında en az 5 kişi (HDP Belediye Meclisi Üyesi 
adayı Mehmet Bahçadurmuş, HDP Gençlik Meclisi 
üyeleri Yunus Bulut, Serkan Kaya, Kani Solmaz ve 
Kani Tunç) gözaltına alındı.

14 Şubat 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında aralarında HDP yöneticilerinin de 
olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanla-
rın isimleri: HDP Kayapınar İlçe Örgütü Bilgi İş-
lem çalışanı Yusuf Gündüz, HDP Kayapınar ilçe 
yöneticisi Muhsin Acar, Yenişehir Belediye Meclisi 
eski üyesi Türkan Uzan Afşin, Vesile Uzan, Halime 
Uzan Afşin ile Mesut Yıldız.

8 Şubat 2019 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden 
aralarında HDP İlçe Eş Başkanı Alparslan Özer’in 
de olduğu 3’ü 14 Şubat 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ id-
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Eş Başkanı Şemam Kalkan, HDP yöneticileri Ke-
mal Kum, Nuri İrkin, Ahmet Karaca, Abdullah 
Tosun, Neşe Gül Can, Alican Celayir; HDP Iğdır 
İl Genel Meclis Üyesi Adayı Mehmet Sıddık Kırang 
ve Halis Güney.

15 Mart 2019 tarihinde Ağrı’nın Tutak ilçesinde 
gözaltına alınan HDP çalışanı Özgür Öztürk, 16 
Mart 2019 tarihinde tutuklandı. Özgür Öztürk’ün 
Ağrı Adliyesi’ne götürülürken ters kelepçelendiği, 
etrafındaki askerler ve polisler tarafından Adliye’ye 
300 metre kala araçtan indirilerek ters kelepçeli bir 
halde yürütüldüğü öğrenildi.

19 Mart 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev bas-
kınlarında HDP Parti Meclisi üyesi Semire Kut ile 
DBP İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt’un da aralarında 
olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar-
dan isimleri öğrenilenler: HDP Parti Meclisi üyesi 
Semire Kut, HDP yöneticisi Musa Binbir, Cemal 
Veske, Mehmet Salih Azizoğlu, TJA aktivisti Ay-
sel Erol ile DBP İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, HDP 
Nusaybin İlçe Eş Başkanı Samiye Demir, HDP eski 
yöneticileri Beşir Şahin ve Murat Şimdi, Orhan 
Memiş.

20 Mart 2019 tarihinde Adana’da gözaltına alınan 
ve aralarında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren 
Tural ile Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi adayı Hü-
seyin Beyaz’ın da bulunduğu 11 kişiden 8’i 29 Mart 
2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt yöneti-
cisi olma’, ‘örgüt üyesi olma’, ‘örgüt adına suç işleme, 
yağma yapma ve tehdit etme’ gerekçeleriyle tutuk-
landı. 3 kişi (HDP Seyhan İlçe Eş Başkanı Hazım 
Yalçın, Mehmet Ali Alak, Siraç Alak) ise adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların isim-
leri: HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural, Sey-
han Belediyesi Meclis Üyesi adayı Hüseyin Beyaz, 
Seyhan Belediyesi eski Meclis Üyesi Enver Ökmen, 
il yöneticileri M. Sait Eren, Ali Aslan, Yaşar Demir 
ile HDP üyeleri Ahmet Alak, Mustafa Yıldız.

20 Mart 2019 tarihinde Bitlis’in Merkez, Hizan ve 
Tatvan ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözal-
tına alınan 9 kişiden 4’ü (HDP Bitlis İl Yöneticisi 
Maruf Kartal, Yüksel Ozan, Enver Yavuz ve Mu-
hammet Mehdi Turan) 22 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 
kişi (HDP İlçe eski Başkanı Suat Altun, Mehmet 
Salih Türk ve Cemal Türk, Fesih Gürbüz ve Meh-
met Şerif Aslan) ise serbest bırakıldı.

7 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesinde ya-
pılan ev baskınlarında HDP İlçe Eş Başkanı Gülcan 
Kızıldağ ile Deniz Poyraz isimli bir kişi gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

8 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev baskın-
larında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanla-
rın isimleri: HDP Ankara il yöneticisi Deniz Akil, 
Sevgi Suzan Kişin, Asrın Sülün Keleş, HDP Ankara 
eski il yöneticisi Ali Başpenir, Kenan Akın ve BES 
Yönetim Kurulu üyesi Banu Aykaç. 7 kişi 11 Mart 
2019 tarihinde mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 

Ayrıca 8 Mart 2019 tarihinde HDP ilçe yöneticisi 
Güler Tunç’un Şırnak’ın Cizre ilçesindeki evinin 
“ifade vermesi gerektiği” iddiasıyla basıldığı, Güler 
Tunç’un bu sırada evde bulunmadığı öğrenildi. Gü-
ler Tunç’un aynı gün içinde Cizre Emniyet Müdür-
lüğü’ne giderek ifade verdiği bildirildi.

12 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Edremit ilçe eski Eş Başkanı Hürriyet Kı-
zıl’ın, Suruç katliamına ilişkin 2015 yılında yaptığı 
basın açıklaması nedeniyle, ‘örgüt propagandası 
yapma’ gerekçesiyle verilen 11 ay 20 günlük hapis 
cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle 
tutuklandığı öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev bas-
kınlarında en az 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların isimleri: Yeni Yaşam gazetesi çalışan-
ları Tuba Salman ve Murat Sekmen; HDP Mersin 
Gençlik Meclisi üyesi Rojda Salman, Diyar Turgut, 
Vedat Turgut, Hizbullah Ekinci. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.

14 Mart 2019 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alın-
dı. Gözaltına alınanların isimleri: HDP Tekman 
ilçe örgütü çalışanı Mehtap Demirkaya, Abdulha-
din Eser ve Tarık Polat. Gözaltı gerekçesi öğreni-
lemedi. HDP Tekman Belediyesi Eş Başkan Adayı 
Müzahit Karakuş’un evinin de aynı soruşturma 
kapsamında basıldığı ancak Karakuş’un gözaltına 
alınmadığı bildirildi. 3 kişiden 1’i (HDP Tekman 
ilçe örgütü çalışanı Mehtap Demirkaya) 16 Mart 
2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olma’ gerekçesiyle tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

17 Mart 2019 tarihinde Iğrdır’ın Tuzluca ve Aralık 
ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 9 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri: DBP Iğdır İl 
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rol şartıyla olmak üzere, 23 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bıra-
kıldı. Gözaltına alınanlar: Reşit Erden, Halil Erden, 
Mahsum Erden, Adil Erden, Sonya Erden, Emine 
Erden ve Mehmet Yıldırım.

22 Mart 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında HDP İlçe Eş Başkanı Ha-
zım Yalçın gözaltına alındı.

Mardin’de gözaltına alınan DBP Mardin İl Eş Baş-
kanı Leyla Bozkurt ile HDP Nusaybin İlçe Eş Baş-
kanı Samiye Demir 24 Mart 2019 tarihinde poliste-
ki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

13 Mart 2019 ve takip eden günlerde Mersin’de 
gözaltına alınan ve aralarında Yeni Yaşam gazetesi 
çalışanları Murat Sekmen ve Tuba Salman ile HDP 
İl Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu 14 kişi 25 
Mart 2019 tarihinde mahkemeye sevk edildi. Mah-
keme Murat Sekmen ve Tuba Salman ile HDP İl 
Gençlik Meclisi üyesi 5 kişinin adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmasına karar verdi. 7 kişi ise ‘örgüt 
üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların 
isimleri: Senem Güven, Hizbullah Ekinci, Rojda 
Salman, Vedat Turgut, Diyar Turgut, Abdurrahim 
Demir ve Mehmet Koç.

19 Mart 2019 tarihinde Bursa’da gözaltına alınan 
ve aralarında HDP Bursa İl Yönetim Kurulu üyesi 
Cihan Aslangil’in de olduğu 13 kişiden 5’i 27 Mart 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tara-
fından tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıyla olmak 
üzere 8 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklananların 
isimleri: Ramazan Özdemir, Kader Tezki, Mehmet 
Şipal, Ömer Bozkurt, Hamdi Becerik.

30 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Siverek ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Merkez 
Yürütme Kurulu üyesi Çerko Mimkara’nın da ol-
duğu 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişiden 5’i 11 Nisan 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı. Tutuklanan kişilerin isimleri: Çerko 
Mimkara, Xebat Mimkara, İlyas Korkmaz, Levent 
Korkmaz ve Cemil Bazer. Adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılanların isimleri: Tevbun Mimkara, Şeh-
riban Mimkara, Ayşe Güler ve Halil Delen.

3 Nisan 2019 tarihinde Urfa’nın Hilvan, Halfeti ve 
Birecik ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, arala-
rında HDP Hilvan İlçe Eş Başkanı Mehmet Ogur 
ile HDP Birecik İlçe Eş Başkanı Dilan Taş’ın da 
olduğu 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-

20 Mart 2019 tarihinde Yüksekova ilçesinde, 
Newroz kutlamaları için İlçe Stadyumu’na pankart 
asan HDP ilçe yöneticileri Mehmet Emin Seven ve 
Derya Özdemir ile DBP ilçe yöneticileri Nurettin 
Atsız ve Seracettin Kına gözaltına alındı.

20 Mart 2019 tarihinde Osmaniye’de yapılan ev 
baskınlarında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanların isimleri: HDP Osmaniye il yöneticisi Me-
tin Eren ve parti üyesi Bahri Gümüş.

20 Mart 2019 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında aralarında HDP Muş İl 
Genel Meclisi adayı Filiz Aydın’ın da olduğu 3 kişi 
gözaltına alındı.

22 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Savur ilçesinde 
haber takibi yapan Jinnews muhabiri Rojda Aydın 
ve Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Ahmet 
Kanbal ile HDP Parti Meclisi üyesi Nesrin Çeçen 
ve DBP Parti Meclisi üyesi Koçer Sason’un içinde 
bulunduğu aracın polis tarafından durdurulduğu 
öğrenildi. Aracı Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne 
çeken polisin gazetecilere ait kamera vb. teknik 
malzemeye el koyması üzerine gazeteciler ile polis 
arasında tartışma çıktığı ve tartışma sonucu poli-
sin 2 gazeteciye fiziksel şiddet uyguladığı öğrenil-
di. Teknik malzemelerine el konulan 2 gazetecinin 
serbest bırakıldığı araçta bulanan Nesrin Çeçen 
ve Koçer Sason’un ise gözaltına alındığı öğrenildi. 
HDP Parti Meclisi üyesi Berat Kıran, 24 Mart 2019 
tarihinde HDP il binası çıkışında gözaltına alındı. 
Bu gözaltı ile beraber bu soruşturma kapsamında 
gözaltına alınanların sayısı 3’ü HDP ve DBP Parti 
Meclisi üyeleri olmak üzere toplam 27 kişi oldu. 27 
kişiden 7’si 25 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 27 kişiden 6’sı 26 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 14 kişinin ise halen gözal-
tında olduğu öğrenildi. Serbest bırakılanların isim-
leri: Semire Kut, Aysel Erol, Fatih Akyol, Mehmet 
Beşir Şahin, Cemal Veske, Münür Çağatay. Yeni 
Yaşam gazetesi çalışanı Mızgin Sırnaç, HDP Par-
ti Meclisi üyeleri Nesrin Çeçen ve Berat Kıran ile 
DBP Parti Meclisi üyesi Koçer Sason, 3 Nisan 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Mart 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev baskı-
nında gözaltına alınan ve aralarında HDP Gençlik 
Meclisi üyesi Mehmet Yıldırım’ın da olduğu 7 kişi, 
2’si (Emine Erden ve Mehmet Yıldırım) adli kont-
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DBP Seyhan İlçe Eş Başkanı Berivan Gökalp, HDP 
Genel Merkez çalışanı Vedat Pekgenç, HDP üyesi 
Veli Uzun, Mecit Özlü ve Bahar Bozkurt. 7 kişi 25 
Nisan 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

25 Nisan 2019 tarihinde Aydın’ın Efeler ve Köşk il-
çelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP 
üyeleri ile en az 3 çocuğun olduğu 30 kişinin gözal-
tına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isim-
leri öğrenilemedi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Edirne’de gözaltına alınan 
HDP Edirne eski İl Eş Başkanı Sebiha Hazal Köy-
süren adli kontrol uygulamasını ihlal ettiği gerek-
çesiyle 3 Mayıs 2019 tarihinde tutuklandı.

3 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde 
yapılan ev baskınında gözaltına alınan HDP Şırnak 
İl Eş Başkanı Zeynep Unat, 4 Mayıs 2019 tarihinde 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çekmek 
amacıyla mahpus yakınları tarafından açlık grevi 
eylemine yapılan HDP Van il binasını 9 Mayıs 2019 
tarihinde basan polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanların isimleri Miyeser Aslan, Berfin As-
lan, Zozan Bor ve Oktay Narincitan.

HDP Urfa eski İl Eş Başkanı Mehmet Vural 11 Ma-
yıs 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde ya-
pılan ev baskınında gözaltına alındı. Mehmet Vu-
ral’ın Roboski Katliamı’nı protesto etmek için ka-
tıldığı bir eylem nedeniyle hakkında açılan davada 
verilen 5 yıl 2 ay hapis cezası gerekçesiyle gözaltına 
alındığı öğrenildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişiden 5’i örgüt 
üyesi oldukları iddiasıyla 13 Mayıs 2019 tarihinde 
tutuklandı. Tutuklananların isimleri: HDP Mene-
men İlçe Eş Başkanı Mehmet Sadık Varkan, HDP 
Seferihisar ilçe eski Eş Başkanı Ali Öztürk, Hani-
fe Polat, Ramazan Yıldız, Revdetil Ayna Şentürk. 6 
kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Serbest bırakılanlardan isimleri öğreni-
lenler: DBP İzmir il yöneticisi Fahrettin Akan, Ege 
TUHAY-DER yöneticisi Murat Uluğ.

15 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yehişehir 
ilçesinde esnaf ziyareti yapan ve aralarında İlçe Eş 
Başkanının da olduğu HDP üyesi 4 kişinin polis ta-
rafından “haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle” 
gözaltına alındığı öğrenildi. 4 kişi hakkında 4 gün 

lardan isimleri öğrenilenler: Bekir Öztürk, Nuret-
tin Karadaş, Sami Bozkurt, Kazım Balaban, Azad 
Polat, Seyhan Bayram, Hacı Yalçınkaya, Osman 
Yalçınkaya, Hasari Baysöz, Hakkı Keskin, Hüseyin 
Mavigök, Kadir Çolak ve Abdullah Uzun,  Mehmet 
Ogur, Dilan Taş, İbrahim Yeşiltepe, Halil Genç, 
Halil Sarıkaya, Abdulcelil Arıcı, Şevket Çetinkaya, 
Mustafa Karadağ, Mikail Kılıç ve Bülent Karayılan. 
23 kişi 5 Nisan 2019 tarihinde savcılık ifadelerinin 
ardından serbest bırakıldı. 

5 Nisan 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
yapılan ev baskınları sonrasında gözaltına alınan 
HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz 7 Nisan 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuk-
landı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alı-
nan Barış Annesi Emine Özek ve Behiye Nayır’ın 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

HDP merkez yürütme kurulu üyesi Hülya Ertaş, 11 
Nisan 2019 tarihinde Ankara’ya gitmek üzere geldi-
ği Diyarbakır Havalimanı’nda hakkında yakalama 
kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

12 Nisan 2019 tarihinde Mardin’in Mazıdağı ilçesi-
ne bağlı Şanlı köyünde, 31 Mart seçimlerinde HDP 
adına sandık görevlisi olan 3 kişi (Rıfat Şan, Şeyh-
mus Şan ve Ramazan Şan) gözaltına alındı.

17 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’un Maltepe il-
çesinde yapılan ev baskınlarında Vedat Çelik ve 
Faysal Kömürcü isimli HDP üyesi 2 kişi gözaltına 
alındı.

23 Nisan 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP üyesi Halit Ergin’in 
de olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Basında yer alan 
haberlerden Halit Ergin’in gözaltına alınırken aile 
fertlerinin önünde polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde Bingöl’ün Merkez ve Sol-
han ilçelerinde yapılan ev baskınlarında HDP 
Gençlik Meclisi üyesi 9 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. 9 kişiden 5’inin 25 Nisan 2019 tarihin-
de serbest bırakıldığı, 4 kişinin ise halen gözaltında 
olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: HDP Merkez İlçe Eş Başkanı Zeynel 
Barlas, Fırat Bulut, Mehmet Nuri Mert ve Furkan 
Bulukgiray.

24 Nisan 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev bas-
kınlarında DBP ve HDP üyesi 7 kişi gözaltına alın-
dı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
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dığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğ-
renilenler: DBP Adana il yöneticisi Halit Şaşmaz, 
Bayram Ektiren, Burhan Erol, Pınar Bozan, Helbest 
Canel Olgaç, Muhammed Enes Sezgin, Ahmet Ay, 
Şahin Ayriç, Cigerxin Güven, Serhat Demir, Yasin 
Çiğdem, Melike Yeşil, Saadet Çelik, Berfin Doğan, 
Salih Filiztek, Mihriban Kılıç, Doğuş Kanter, Necla 
Okuducu, Barış Aydın, Nuda Doğan. 33 kişiden 7’si 
24 Haziran 2019 tarihinde sevk edildikleri mahke-
me tarafından tutuklandı. 2’si ev hapis olmak üze-
re 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Tutuklananların isimleri: DBP Adana il yöneticisi 
Halit Şaşmaz, Nuda Doğan, Selman Şen, Burhan 
Erol, Abdullah Ayriç, Bahattin Ayraç, Saadet Çelik. 
Gözaltına alınan 33 kişi, gözaltı sürelerinin uzatıl-
ması için getirildikleri Adana Adliyesi’nde işkence 
ve diğer kötü muameleye maruz kalmıştı.

19 Haziran 2019 tarihinde İzmir’in Menemen ve 
Aliağa ilçelerinde yapılan ev baskınlarında arala-
rında DBP Menemen İlçe Eş Başkanı Tayfur Bahşi 
ile HDP il yöneticisi Abizer Yılmaz’ında olduğu 12 
kişi gözaltına alındı.

19 Haziran 2019 tarihinde Mersin’in Erdemli ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında HDP Erdemli ilçe 
yöneticisi 3 kişi (İsa Ket, Şerafettin Ket ve Hasan 
Aslan) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenile-
medi.

21 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan bir 
GBT uygulaması sonrasında HDP Gençlik Meclisi 
üyeleri Hatice Büşra Kuyun ve Hüsamettin Tanrı-
kulu isimli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.

21 Haziran 2019 tarihinde Mersin’de sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Ömer Doğan, 25 
Haziran 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından tutuklandı.

HDP Gençlik Meclisi üyesi Ümit Akbıyık, 25 Ha-
ziran 2019 tarihinde Diyarbakır Şehirlerarası Oto-
garı’nda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemedi.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı 
Feride Ender’in de aralarında olduğu 3 kişi, 28 Ha-
ziran 2019 tarihinde evine yapılan baskın sonrasın-
da gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. 
Gözaltına alınanların isimleri: Feride Ender, Asya 
Üren ve İdris Ürün.

gözaltı süresi alındığı bildirildi. Gözaltına alınan-
ların isimleri: HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Va-
hap Günay, Diyadin Noyan, Şaban Turhan ve Abdo 
Öner.

17 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır’da yapılan ev bas-
kınlarında gazeteci İdris Demirel ve HDP üyeleri 
Kemal Çakmak ve Deniz Kaynar gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesinin 2015 yılında yapılan canlı kal-
kan eylemi olduğu öğrenildi.

HDP çalışanı Mazlum Güzel, 21 Mayıs 2019 tari-
hinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde parti binasından 
çıktığı sırada gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğ-
renilemedi.

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine 
bağlı Dergili mahallesinde yaşanan ve 1 polis me-
muru ile 2 militanın öldüğü çatışma sonrasında ya-
pılan ev baskınlarında gözaltına alınan 54 kişinin 
götürüldükleri Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’nde işkence ve diğer kötü mu-
ameleye maruz kaldığı iddia edilmişti. 23 Mayıs 
2019 tarihinde mahkemeye sevk edilen 10 kişiden 
9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi 
(HDP Halfeti Belediye Eş Başkan Adayı olan Ab-
dullah Çiftçi) ise sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek tutuklandı. Adli kontrol şartı ile ser-
best bırakılanların isimleri: Ahmet Yıldırım, Emine 
Yıldırım, Güle Çiftçi, Hanifi Alakuş, Kamile Kaçar, 
Kemal Şahin, Rabi Kaplan, Ruken Deniz, Suphi 
Gül. Gözaltında olan diğer kişilerin ise gözaltı sü-
resinin 4 gün daha uzatıldığı öğrenildi.

20 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da gözaltına alınan 
HDP üyesi 10 kişiden 1’i (Erhan Aka) 23 Mayıs 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

HDP Parti Meclis Üyesi Berat Kıran, 27 Mayıs 2019 
tarihinde ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Berat Kı-
ran’ın aynı gün içinde hakkındaki soruşturmanın 
yürütüldüğü İzmir’e götürüldüğü öğrenildi. Berat 
Kıran, 28 Mayıs 2019 tarihinde sevk edildiği mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.

17 Haziran 2019 tarihinde HDP ve DBP üyelerine 
yönelik Adana merkezli bir soruşturma kapsamın-
da 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 6’sı çocuk 
33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili 
olarak savcılığın 24 saat avukat kısıtlılığı kararı al-
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‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. 5 kişi ise 
(Tuğba Yağışlı, Seyfettin Gönel, Mustafa Özmen, 
Ünal Çalışkan, Mehmet Sena Oral) serbest bırakıl-
dı. İHD Şube Başkanı Güldane Kılıç, HDP Merkez 
ilçe yöneticisi Nuriye Erkmen, Oktay Tül, Dağpınar 
Belediye Meclis Üyesi Münevver Subaşı, HDP eski 
İl Eş Başkanı İdris Ağbaba ve ismi öğrenilemeyen 
bir kişinin ise gözaltı sürelerinin 4 gün uzatıldığı 
bildirildi. 2 kişi (Güldane Kılıç ve Nuriye Erkmen) 
30 Temmuz 2019 tarihinde tutuklandı. 30 Temmuz 
2019 tarihinde ise 4 kişi olmak üzere toplam 9 kişi 
serbest bırakıldı.

HDP Gençlik Meclisi üyesi 12 kişi 25 Temmuz 2019 
tarihinde İzmir’in Menemen ve Buca ilçelerinde 
düzenlenen ev baskınlarında ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlardan isimleri öğrenilenler: Yusuf Çil, Güney 
Demir, Diyar Demir, Ceren Çepik, H. K. (16), Yi-
ğit Özdemir, Gülader Özçelik, Welat Yalçınkaya ve 
Fatma Akgül. 12 kişi, 26 Temmuz 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

27 Temmuz 2019 tarihinde Antep’te “Bağımlı Olma 
Özgür Ol” kampanyası kapsamında bildiri dağıtan 
HDP Gençlik Meclisi üyelerine müdahale eden 
polis 15 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 
Antep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besi’nde tutulduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi.

30 Temmuz 2019 tarihinde aralarında HDP Elazığ 
Eş Başkanı Baki Yıldırım, 31 Mart yerel seçimle-
rinde HDP’den belediye başkan adayı olan Meh-
met Kılıçtepe, DBP eski İl Eş Başkanı Nafiz Koç ve 
Emek Partisi il yöneticisi Ali Cemal Zülfikar’ın da 
olduğu 8 kişinin Elazığ’da yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alındığı öğrenildi.

HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, 4 Ağustos 
2019 tarihinde Diyarbakır-Mardin karayolu üze-
rindeki bir polis noktasında gözaltına alındı. Ey-
lem Amak, 5 Ağustos 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

HDP Hakkari eski İl Eş Başkanı Rahmi Kurt, yargı-
landığı davada kendisine ‘örgüt üyesi olma’ suçun-
dan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tara-
fında onanması üzerine 2 Ağustos 2019 tarihinde 
evine yapılan baskın sonrasında gözaltına alındı ve 
sonrasında Hakkari Cezaevi’ne konuldu.

28 Haziran 2019 tarihinde Manisa’nın Yunus Emre 
ilçesinde yapılan ev baskınlarında, 31 Mart yerel 
seçimlerinde HDP’den belediye eş başkanı adayı 
olan Fuat Şengül, sosyal medya paylaşımları gerek-
çe gösterilerek gözaltına alındı.

5 Temmuz 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında HDK Eş Sözcüsü Fatma Kılıçarslan ve 
HDK üyesi Yahya Dağ ile Urfa’da yapılan ev baskın-
larında HDP üyeleri Mehmet Kaygın, Salih Şahin 
ve Ferit Ak gözaltına alındı. Urfa’da gözaltına alı-
nan 3 kişinin Ankara’ya getirildiği bildirildi. Fatma 
Kılıçarslan ve Yahya Dağ 8 Temmuz 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Urfa’da gözaltına alınan 3 
kişiden (Mehmet Kaygın, Salih Şahin ve Ferit Ak), 
1’i (Ferit Ak) 11 Temmuz 2019 tarihinde sevk edil-
diği mahkeme tarafından ‘örgüte yardım etme’ id-
diasıyla tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

8 Temmuz 2019 tarihinde Antalya’nın Alanya il-
çesinde yapılan ev baskınlarında HDP Alanya İlçe 
Eş Başkanı Safiye Dalgıç ile ilçe yöneticileri Tefra 
Akçin ile Abdulhekim Aktaş gözaltına alındı. Sa-
fiye Dalgıç’ın evine yapılan baskın sırasında özel 
harekat polislerinin evde bulunan kişilerin başına 
silah dayadığı öğrenildi.

8 Temmuz 2019 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçe-
sinde, Alanya L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpus-
ların “dışarıyla haberleşmelerini sağladıkları” iddi-
asıyla gözaltına alınan HDP Alanya İlçe Eş Başkanı 
Safiye Dalgıç, HDP ilçe yöneticisi Abdulhekim Ak-
taş ve DBP ilçe yöneticisi Tefra Akçin 12 Temmuz 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı.

16 Temmuz 2019 tarihinde Kars’ın Kağızman il-
çesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
HDP İlçe Eş Başkanı Yaşar Özlü, 18 Temmuz 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı.

23 Temmuz 2019 tarihinde Kars’ta yapılan ev bas-
kınlarında İnsan Hakları Derneği Kars Şube Başka-
nı Güldane Kılıç ile HDP il yöneticisi Nuriye Erk-
men, HDP Belediye Meclis Üyesi Münevver Suba-
şı, eski HDP yöneticileri İdris Ağbaba ve Mustafa 
Özmen’in de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına 
alındı. 12 kişiden 1’i (Adem Yıldırım) 26 Temmuz 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
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14 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp serbest 
bırakılan İdil belediye meclis üyesi Mehmet Eras-
lan’ın eşi Gül Eraslan ile HDP ilçe yöneticileri Yah-
ya idin, Sinan Koluman, Sekvan Kılınç 18 Ağustos 
2019 tarihinde gözaltına alındı.

18 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap 
ilçesinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP 
ilçe yöneticisi Dindar Cin’in de olduğu 6 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Dindar 
Cin, Cemil Cin, Nuri Cin, Selahattin Ataman, Agit 
Çokdoğan ve Mazlum Çokdoğan.

20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Ataşehir, Ka-
dıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve 
Üsküdar ilçelerinde yapılan ev baskınlarında ara-
larında HDP Parti Meclisi üyesi Fatma Ayfer Çelik 
ve HDP Maltepe İlçe Eş Başkanı Müge Ataç’ın da 
olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan di-
ğer kişilerin isimleri öğrenilemedi.

17 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin 
ilçesinde gözaltına alınan HDP Nusaybin İlçe Eş 
Başkanı Nezir Saraç ile Salih Sarıkaya ve Ayşe Sev-
lüş isimli 2 kişi 21 Ağustos 2019 tarihinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Bu 
kişilere gözaltındayken günde sadece 1 bardak su 
verildiği, doktor muayenesine götürülürken ters 
kelepçelendikleri bildirildi.

İstanbul’un Pendik, Bayrampaşa ve Beşiktaş ilçele-
rinde 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ev baskın-
larında gözaltına alınan aralarında Özgür Gelecek 
gazetesi muhabiri Taylan Öztaş ile HDP yönetici-
lerinin de bulunduğu 9 kişi 23 Ağustos 2019 tari-
hinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest 
bırakılanların isimleri: HDP Pendik İlçe Eş Başkanı 
Çetin Aslanboğa, HDP Bayrampaşa İlçe Eş Başka-
nı Nedim Genç, Orhan Öztürker, Aydın Kılıçdere, 
Furkan Akıncı, Ali Kadir Gül, Birkan Polat, Müjdat 
Uzun, Taylan Öztaş.

Basında yer alan haberlerden, ailesinin “dağa kaçı-
rıldığı”nı iddia ettiği Mehmet Akar isimli kişinin 
ifade vermek üzere gittiği Diyarbakır Emniyet Mü-
dürlüğü’nde 24 Ağustos 2019 tarihinde gözaltına 
alındığı öğrenildi. Mehmet Akar’ın ailesinin “ço-
cuklarının kaçırıldığı iddiasıyla” bir süredir HDP 
Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yap-
tığı bildirildi. Bu konuyla ilgili olarak Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP merkez yürütme 
kurulu üyesi Hülya Ertaş ile il yöneticileri Mehmet 

5 Ağustos 2019 tarihinde Batman’ın Hasankeyf il-
çesinde tarihi yerleri gezen HDP Gençlik Meclisi 
üyesi 19 kişi, “toplu şekilde yürüyüş yapma yasağını 
ihlal ettikleri” gerekçesiyle polis tarafından fiziksel 
şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlar aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldı. 19 kişi, 7 Ağustos 2019 
tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından ser-
best bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin gözaltında 
çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı ve bunu 
kabul etmedikleri için fiziksel şiddet gördükleri bil-
dirildi.

5 Ağustos 2019 tarihinde, hakkında açılmış bir 
soruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan 
HDP Parti Meclisi üyesi Benazir Coşkun, 6 Ağus-
tos 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafın-
dan serbest bırakıldı.

9 Ağustos 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskın-
larından gözaltına alınan 3 kişiden 2’si (HDP Muş 
İl Eş Başkanları Ferhat Çakı ve Muhlise Karagüzel) 
10 Ağustos 2019 tarihinde tutuklandı. 1 kişi (Kut-
bettin Çelik) ise adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.

Şırnak’ın İdil ve Cizre ilçelerinde 14 Ağustos 2019 
tarihinde yapılan ev baskınlarında aralarında İdil 
ilçe belediye meclisi üyesi Mehmet Eraslan ile HDP 
Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç’un da olduğu 21 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Güler Tunç’un 
15 Ağustos 2019 tarihinde serbest bırakıldığı bildi-
rildi. Mehmet Eraslan ve Hatice Kaya 14 Ağustos 
2019 tarihinde, Güler Tunç ise 15 Ağustos 2019 
tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından ser-
best bırakıldı. 16 Ağustos 2019 tarihinde mahke-
meye sevk edilen 5 kişiden 2’si ‘örgüt üyesi oldukla-
rı’ iddiasıyla tutuklandı.

15 Ağustos 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP Narlıdere İlçe Eş Başka-
nı Mehmet Gül’ün de bulunduğu 13 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilen-
ler: Mehmet Gül, Bedran Aydın, Yasin Dalbudak, 
Deniz Yılmaz, Şevket Topkaya, Özcan Ertan, Yaşar 
Kaçar, Murat İşge. 13 kişi, 16 Ağustos 2019 tarihin-
de sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı. 

17 Ağustos 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP üyelerinin de olduğu 25 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri 
ve gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
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Burhan Atmaca, Tahsin Akti, Veysi Akti, Muhsin 
Aladağ. 23 kişiden aralarında HDP Van İl Eş Baş-
kanı Yadişen Karabulak’ın da olduğu 6 kişi ‘örgüt 
üyesi olma’ gerekçesiyle 13 Eylül 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 
Tutuklananların isimleri: Sait Kılıç, İbrahim Sun-
gur, Fikret Doğan, Yadişen Karabulak, Dilan Yıldız 
ve Nesibe Akdağ.

27 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında HDP il yöneticisi Şeyhmus Şenyiğit 
ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı. 2 kişi, 
30 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı.

29 Eylül 2019 tarihinde Tunceli’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında İHD Tunceli Şube Başkanı ile 
HDP İl Eş Başkanlarının da olduğu 5 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri İHD Tunceli 
Şube Başkanı Gürbüz Solmaz HDP İl eş başkanla-
rı Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak, eski İl Eş Başkanı 
Özge Hoşoğlu ile Yunus Aras, Cemile Ataş. İHD 
Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz HDP İl Eş 
Başkanları Hıdır Çiçek ve Özlem Toprak, HDP yö-
neticisi Yunus Aras, Belediye Meclisi üyesi Nurgül 
Yalay 1 Ekim 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı. HDP üyeleri Cemile Ataş, Erdal Ekici, Özge 
Hoşoğlu ve Cihan Amaç, 2 Ekim 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Diyarbakır il yöneticisi Ali İhsan Karahan, 30 
Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır il binası çıkışında 
gözaltına alındı. Ali İhsan Karahan’ın gözaltı gerek-
çesi öğrenilemedi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 6 Ekim 2019 ta-
rihinde yapılan ev baskınlarında HDP Kayapınar 
İlçe Eş Başkanının da aralarında olduğu 16 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: HDP Kayapınar İlçe Eş Başkanı Kadri 
Akkaya, Gamze Gulan, Şenol Fidan. 16 kişi 7 Ekim 
2019 tarihinde serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde, 6 
Ekim 2019 tarihinde kayyumlara karşı başlatılan 
imza kampanyası kapsamında çalışma yürüttükleri 
sırada gözaltına alınan HDP üyesi 12 kişi ifade iş-
lemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

9 Ekim 2019 tarihinde Urfa’nın merkez, Siverek, 
Birecik, Halfeti, Suruç, Ceylanpınar ve Viranşe-
hir ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında 

Seyit Demir, Edip Binbir ve Sevim Akdağ hakkında 
gözaltı kararı çıkardığı, gözaltına alınan 4 kişinin 
emniyetteki ifade işlemlerinin ardından aynı gün 
serbest bırakıldıkları öğrenildi. Mehmet Akar ise 
2 Eylül 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt 
adına faaliyette bulunma’ iddialarıyla çıkarıldığı 
mahkeme tarafından ev hapsi şartıyla serbest bıra-
kıldı.

24 Ağustos 2019 tarihinde HDP Gençlik Meclisi 
üyesi Barış Koyun, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçe-
sinde hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi HDP Meclis 
Grubu Sözcüsü Halime Bayram, Diyarbakır, Van 
ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasının ar-
dından başlatılan soruşturma kapsamında ifade 
vermek üzere 27 Ağustos 2019 tarihinde gittiği Di-
yarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 tarihinde Antep’te HDP Gençlik 
Meclisi üyesi Ramazan Kuas’ın gözaltına alındığı 
öğrenildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 29 Ağustos 2019 tarihin-
de yapılan ev baskınlarında HDP’li belediye mec-
lisi üyeleri Fatma Taş Ekmez ve Suphi Koçyiğit ile 
HDP yöneticisi Vahit Akgün’ün gözaltına alındığı 
öğrenildi.

6 Eylül 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev baskın-
larında aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin 
de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

6 Eylül 2019 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde 
gözaltına alınan ve aralarında HDP eski İlçe Eş 
Başkanının da olduğu 10 kişiden 9’u 9 Eylül 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tu-
tuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı. Tutuklananların isimleri: HDP Patnos eski 
İlçe Başkanı Seyit Battalcan, Muğdat Koçak, Ozan 
Kaya, Emrah Kaya, Nihat Keleş, Özcan Koçak, İzzet 
Dursun ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi.

10 Eylül 2019 tarihinde Van’da yapılan ev baskın-
larında aralarında HDP Van İl Eş Başkanı’nın da 
olduğu HDP ve DTK üyesi 23 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınların isimleri: HDP Van İl Eş Başkanı 
Yadişen Karabulak, Nesibe Akdağ, Fikret Doğan, 
Mehmet Sait Karabıyık, Fatih Şahin, Hasan Güven, 
Abdullah Keleş, Vahyettin Uca, Ertuğrul Korkmaz, 
Esra Babur, Şefik Ummaz, Dilan Yıldız, Bahat-
tin Yavuz, Seyit Kılıç, HDP Özalp İlçe Eş Başkanı 
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ruşturma kapsamında Mersin’de kapsamında HDP 
Kadın Meclisi üyesi Ayşe Merve Aytemur’un gözal-
tına alındığı öğrenildi. 9 kişi 8 Kasım 2019 tarihin-
de yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 

1 Kasım 2019 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 
ve aralarında HDP Gençlik Meclisi üyelerinin de 
olduğu 9 kişinin 5 Kasım 2019 tarihinde adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri: Yahya Okur, Yılmaz Bu-
dak, Vedat Turgut, Tuğba Salman, Sedat Altun, Şa-
hin İlhan, Mehmet Emin ve Vedat Budak.

7 Kasım 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap il-
çesinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP 
İlçe Eş Başkanı Şaban Cin’in de olduğu 20 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişi-
lerin ifade işlemlerinin ardından aynı gün serbest 
bırakıldığı bildirildi.

8 Kasım 2019 tarihinde ve devam eden günlerde İs-
tanbul’da yapılan ev baskınlarında aralarında HDP 
Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu 1’i çocuk 
36 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: Muhammet 
Erkmen, Metin Yılmaz, Merdal Bahadur, Zehra 
Aslan, Ensari Taşkaya, Müjdat Uzunyay, Mahsum 
Çelebi, D. K. (çocuk), Lokman Akıncı, Velat Öz-
demir, Sevin Sarınmak, Ali Kalkan, Zilan Çiçek, 
Şevin Sarıbulak, Serdar Başaran, Ercan Özdaş, 
Livan Orman, Yakup Özdemir, Nihat Demir, Ala-
ettin Adanır, Sevim Akdağ, Rezan Şimşek, İkram 
Doğan, Ümit Ertuğrul, Merve Öztep, İlyas Dinçer, 
Nurullah Özgün, Erkan Çakan, Mazlum Sarıkaya, 
Kadir Kaya, Emrah Ekmekçi, Murat Yaşa,  Mizgin 
Tekin. 36 kişinin gözaltı sürelerinin 11 Kasım 2019 
tarihinde uzatıldığı öğrenildi. Ayrıca 11 Kasım 
2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, gözal-
tına alınan kişilerin çıplak aramaya zorlandıkları 
ve bunun üzerine açlık grevine başladıkları öğre-
nildi. Yine söz konusu haberlerde gözaltına alınan 
kişilerden Serdar Başaran’ın evini basan polislerin, 
Başaran’ın 15 yaşındaki engelli kardeşi dahil olmak 
üzere evde bulunan tüm aile bireylerini yüzüstü 
yere yatırarak başlarına silah dayadığı bildirildi. 36 
kişiden 10’u 15 Kasım 2019 tarihinde çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklandı. 25’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 
26 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin 
isimleri: Nihat Demir, Merdal Bahadır, Livan Or-
man, Metin Yılmaz, Alaaddin Adanır, Muhammet 

belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sendika yö-
neticilerinin de olduğu en az 31 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Eğitim-Sen Urfa Şubesi Eş Başkanı 
Leyla Mumin, SES yöneticisi Hikmet Evin, Ferit 
Tamğa, Songül Arpa, Serhat Oğur, Asil Türk, Nec-
mettin Orak, Talip Bozkaya, Zübeyde Duvar, Tuğ-
ba Başkale, Muzaffer Çakmak, Ömer Bozdal, Öz-
gürcan Altıngül, Sevgi Bültür, Bışar Tuysüz, Onur 
Atlı, Birecik Belediye Meclisi üyesi Halil Sarıkaya, 
Mahmut Korkmazer, HDP Halfeti İlçe Eş Başkanı 
Abdurrahman Çiftçi, Halfeti Belediye Meclisi üyesi 
Naime Bayram, HDP üyesi Ahmet Yenilmez, Mus-
tafa Gündüzalp, Viranşehir Belediye Meclisi üyesi 
Kemal Kudin, Burhan Gören, Fatma Silgir, Fatma 
Aslan, Şeyhmus Dağtekin, Mehmet Kültür.

Diyarbakır’da, 9 Ekim 2019 tarihinde kayyumlara 
karşı başlatılan imza kampanyası kapsamında çalış-
ma yürüttükleri sırada gözaltına alınan HDP üyesi 
4 kişi (Mehmet Zeki Bağcık, Nihal Yanık, Semiha 
Demir ve Halis Altın) ifade işlemlerinin ardından 
aynı gün serbest bırakıldı.

HDP merkez yürütme kurulu üyesi Hülya Ertaş, 14 
Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındı.

22 Ekim 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev baskı-
nında HDP Mazıdağı İlçe Eş Başkanı Mesut Ürün 
gözaltına alındı. Mesut Ürün’ün aynı gün ifade iş-
lemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

23 Ekim 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskının-
da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişile-
rin isimleri: HDP Gençlik Meclisi üyesi Nafiye Bal, 
HDP Muş İl Eş Başkanı Murat Balkaya ve Şeyma 
Orhan. 3 kişiden 2’si (HDP Gençlik Meclisi üyesi 
Nafiye Bal ve HDP Muş İl Eş Başkanı Murat Balka-
ya) 25 Ekim 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından ‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla 
tutuklandı, 1 kişi (Şeyma Orhan) ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ekim 2019 tarihinde Malatya’nın Hekimhan il-
çesinde yapılan ev baskınında 2 kişi gözaltına alın-
dı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: HDP İlçe Eş 
Başkanı Muharrem Özbey ve Aziz Polat.

5 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan kişilerin isimleri: Derya Bakır, 
HDP Çankaya ilçe yöneticisi Hanım Binici, HDP 
üyesi Meryem Kiraz, DAD üyesi Sevgi Sazan Kişin 
ve Kamu KESK çalışanı Newroz Kırkaya. Aynı so-
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olmalarından dolayı 1 yıl süreyle yasakladığı öğre-
nildi. 57 kişiden 8’i 20 Kasım 2019 tarihinde,  5’i 21 
Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri: HDP İl Eş 
Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Eş Başkanı Abdullah 
İnce, HDP Şehitkamil İlçe Eş Başkanı Salman Tu-
tumlu, Müslüm Özkan, Emin Kavak, Mehmet Gü-
müştekin, Süleyman Yağız, Serdar Yıldırım, HDP 
Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mehmet Özkan, DBP il 
yöneticisi Nafi Demir, HDP eski İl Eş Başkanı Güler 
Erat,  HDP Şehitkamil ilçe eski Eş Başkanı Bircan 
Demir, HDP il yöneticisi Kasım Şan. Söz konusu 
soruşturma kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinde 
5 kişi adli kontrolle serbest bırakılmış, 5 kişi tutuk-
lanmıştı. 21 Kasım 2019 tarihinde mahkemeye çı-
karılan 4 kişi (HDP Parti Meclisi üyesi Ömer Faruk 
Koç, HDP il yöneticisi Hamza Bayındır, Mahmut 
Aycan ve Mustafa Yücel) ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 1 kişi (Diyar Bayram) ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla 24 Kasım 2019 tarihinde tutuklan-
dı. Aynı gün mahkemeye çıkarılan 6 kişi ise (Ra-
mazan Kuas, Müslüm Özkan, Sultan Özalp, Cuma 
Ali Taşçı, Servet Bayram, Azime Bali, Halil Kılıç) 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu 
soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25 
olurken 29’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 32 
kişi serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılan 10 kişi hakkında savcılığın yaptığı itiraz 
üzerine söz konusu 10 kişi 1 Aralık 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklananların 
isimleri: HDP Antep İl Eş Başkanı Sultan Bayındır, 
il yöneticisi Mustafa Tunç, HDP Parti Meclisi üyesi 
Ömer Faruk Koç ile Şefik Sondu, Durri Kaygusuz, 
Fadile Dikici, Cumali Taşçı, Ramazan Kuas, Azime 
Bali ve Müslüm Özkan. Söz konusu soruşturma 
kapsamında tutuklananların sayısı 35 oldu.

26 Kasım 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskın-
larında 2 kişi (HDP merkez ilçe yöneticisi Cuma 
Çakır ve HDP üyesi Ömer Altay) gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

26 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli’nde HDP il binası 
ile Darıca, Dilovası ve Gebze ilçe binalarına ve ev-
lere yapılan baskınlarda HDP üye ve yöneticisi 23 
kişi gözaltına alındı. Polisin il binasında bulunan 
bilgisayarlara el koyduğu, ilçe binalarında bulunan 
panolara ise bayrak astığı bildirildi. 23 kişiden 1 
kişi (Bülent Uyguner) 28 Kasım 2019 tarihinde, 14 
kişi 4 Aralık 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutukla-
nanların isimleri: HDP İl Eş Başkanı Leyla Aygün, 

Erkmen, Tuncay Doğdan, Gülistan Yılmaz, Zehra 
Aslan ve Yunus Altun.

8 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’da HDP Gençlik Mec-
lisi üyesi Nurullah Özgün isimli 1 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

12 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınında HDP il yöneticisi Hacı Tekmenuray isimli 
1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hacı Tekme-
nuray 19 Kasım 2019 tarihinde sevk edildiği mah-
keme tarafından tutuklandı.

Maraş’ın Elbistan ilçesinde 14 Kasım 2019 tarihin-
de yapılan ev baskınlarında HDP yöneticisi 8 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Ali 
Kısa, Elif Kısa, Halil Hoşoğlu, Bekir Kara, Hatun 
Bark, İbrahim Mayır, Dilek Bekir ve Mehmet Di-
lekçi. 3 kişi, 4 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan kişilerin: 
Ali Kısa, Elif Kısa ve Bekir Kara.

14 Kasım 2019 tarihinde Antep’te HDP il binası 
ile Şahinbey ve Şehitkamil ilçe binalarına ve evlere 
yapılan baskınlarda HDP ve DBP üye ve yöneticisi 
57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 
isimleri: HDP Antep İl Eş Başkanı Müslüm Kılıç, 
HDP Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mehmet Özkan, Ha-
bat Gengeç, Cuma Ali Taşçı, Servet Bayram, Diyar 
Bayram, Şükrü Özalan, Mahmut Aycan, Durri Kay-
gusuz, Azime Bali, Halil Kılıç, Şefik Sondu, Şahin 
Demir, Nesibe Çınar, Ali Yıldız, İsmail Berkpınar, 
Mehmet Karayılan, Ömer Faruk Koç, Sultan Ba-
yındır, Hamza Bayındır, Cengiz Tunç, Zeki Demir, 
Faik Dursun, Ramazan Kuas, Guli Yaman, Salman 
Tutumlu, Mehmet Şahin, Nuray Göktepe, Bedran 
Fermanoğlu, Fatma Dikici, Tahir Altuğ, Ahmet İl-
baş, Nafi Demir, Abdullah İnce, Emin Kavak, Se-
dika Yaman, Kasım Şan, Bircan Demir, Mehmet 
Çiftçi, Mustafa Yücel, Bekir Emlik, Hatice Küçüker, 
İbrahim Kaya, Mustafa Tunç, Müslüm Özkan, Sul-
tan Özalp, Fatma Lebe, Abdurrahman Yalın, Er-
kan Şahin, Erol Daşdelen, Ahmet Hartavi, Güler 
Erat, Müslüm Şahinsoy, Emin Gümüştekin, Ömer 
Gümüştekin, Serhat Yıldırım ve Süleyman Yağız. 
Ayrıca Antep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın söz ko-
nusu soruşturma kapsamında avukatlar Alaattin 
Aslan, Berivan Özpolat, Mehmet Alagöz, Mehmet 
Erdem, Hasan Önder Sulu, Adnan Erol, Yakup 
Koca, Mustafa Yalçın, Mustafa Hartavi, Mahmut 
Fermanoğlu ve Kahraman Çiçek’in gözaltına alı-
nan kişilerin müdafiliğini üstlenmesini, KHK ile 
kapatılan Özgürlükçü Hukukçular Derneği’ne üye 
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yöneticisi Cuma Çakır) adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 27 Kasım 2019 tarihinde yapılan ev bas-
kınında ise İl Genel Meclisi eski üyesi Ümit Sakık’ın 
gözaltına alındığı öğrenildi.

27 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’nın merkez, Doğuba-
yazıt, Tutak ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan HDP üye ve yöneticisi 
11 kişiden 5’i (HDP il yöneticileri Kazım Aslan ve 
Celal Kürkçü, HDP Doğubayazıt ilçe yöneticisi Fa-
ruk Sevkan, Taşlıçay eski İlçe Eş Başkanı Elif Aslan 
ve İrfan Aslan) ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 28 Ka-
sım 2019 tarihinde tutuklandı. 6 kişinin ise (Okan 
Sekirden ile Tarım Orkam-Sen Ağrı Şubesi Başka-
nı Hanifi Demir ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi) adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

27 Kasım 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında İHD 
üyeleri, HDP üye ve yöneticileri, TJA aktivistleri, 
DTK delegelerinin de olduğu 30 kişiden 7’si 2 Ara-
lık 2019 tarihinde, 5’i 3 Aralık 2019 tarihinde, 7’si 
4 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıy-
la tutuklandı. Tutuklananların isimleri: Ayşe Adlığ 
Acar, Elif Koyuncu, Halime Çetinkaya, Mehmet 
Emin Özek, Mehmet Yaşar, Mehmet Yıldırım, Ser-
dar Öztekin, Fatma Kapalıgöz, Seyithan Tatar, Vey-
si Aslan, Sadrettin Yılmaz, Mehmet Salih Turmuş, 
DTK Batman Eş Sözcüsü Adil Erin, Derya Arslan, 
Kemal Bilir, Mehmet Faysal Özdemir, Yaşar Kırca, 
Seyithan Mintaş ve Şükrü Baytar. 11 kişi (Mahfuz 
Akgül, Güler Turhan, Murat Tekin, Mustafa Erol, 
Nuran Seçkin, İHD Batman Şube yöneticisi Cengiz 
Fırat, İlyas Tiryaki, Ezel Aydın, Tevfik Aydın, Sey-
fettin Demirkılıç ve Sibel İmret) adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı. 

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 6 Aralık 2019 tarihinde ev 
baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden 2’si (Atilla 
Dursun ve Cevdet Can) 7 Aralık 2019 tarihinde ‘ör-
güte yardım etme’ iddiasıyla tutuklandı. 5 kişi ise 
(HDP İlçe Eş Başkanı Ahmet Ege, İl Genel Meclisi 
üyesi Kutbettin Özgün ile HDP üyeleri Kadir Ege, 
Naim Durak, Cemil Can serbest bırakıldı.

6 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
8 kişiden 2’si (HDP Diyarbakır il yöneticisi Meh-
met Sait Demir, HDP Diyarbakır eski il yöneticisi 
Mehmet Nesim Gültekin) 11 Aralık 2019 tarihinde 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. 6 kişi (HDP 
Sur İlçe Eş Başkanı Zülfikar Odabaşı, Arif Akay, 

HDP Parti Meclisi üyesi Mehmet Alçınkaya, HDP 
Gebze İlçe Eş Başkanı Ebubekir Çoban, HDP İl yö-
neticisi Zakire Dündar, HDP üyeleri Damla Bağcı, 
Melek Yerkan, Gökhan Demirtaş, Şenol Daşdemir, 
Yüksel Genç, Osman Kurum, Hasret Erdem, Mer-
yem Uslu, Emine Karaslan ve Kutbettin Güneşsu. 8 
kişinin (HDP il yöneticisi İrfan Demir, HDP Par-
ti Meclisi üyesi Engin Güleser, HDP üyeleri Tekin 
Gür, Biret Aydemir, Kudret Davutoğlu, Mehmet 
Karaslan, Mekiye Aydın ve Necla Erdoğan) ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

27 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’nın merkez ve Do-
ğubayazıt ilçelerinde yapılan ev baskınlarında en 
az 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: HDP il yöneti-
cisi Kazım Aslan, HDP Doğubayazıt ilçe yönetici-
leri Faruk Sevkan ve Okan Sekirden ile Tarım Or-
kam-Sen Ağrı Şubesi Başkanı Hanifi Demir.

27 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP, İHD ve SES yönetici ve 
üyelerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 
14 kişiden 1’i (Ethem Özgan) ev hapsi şartıyla, 2 
kişi (Şehriban Kavak ve Nuri Ağırman) adli kontrol 
şartı ve yurtdışı yasağıyla, 11 kişi ise (İHD Ankara 
Şube Eş Başkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fik-
ret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP Parti Meclisi 
üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, 
Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, 
Kemal Akalın, Ziya Cebeci) yurtdışı yasağıyla 29 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

27 Kasım 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev bas-
kınlarında HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Hidayet 
Elalmış’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan diğer kişilerin isimleri öğ-
renilemedi.

Mardin’in merkez ve Kızıltepe ilçelerinde 27 Kasım 
2019 tarihinde yapılan ev baskınlarında 7 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. 7 kişi 28 Kasım 2019 
tarihinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların 
isimleri: HDP Gençlik Meclisi Üyesi Özgür Ermiş, 
Mizgin Sırnaç, Azat Akansel, Sultan Irmak, Ha-
tip Öncü, Elif İnan ve soyadı öğrenilemeyen Hilal 
isimli kişi.

26 Kasım 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskın-
larında gözaltına alınan 2 kişiden 1’i (Ömer Altay) 
aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgüt 
propagandası yapma’ iddiasıyla 27 Kasım 2019 ta-
rihinde tutuklandı, 1 kişi (HDP Muş merkez ilçe 
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lık 2019 tarihinde savcılıktaki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldı. 7 kişi (HDP eski İl Eş 
Başkanı Fatma Alataş, Demokratik Bölgeler Partisi 
Yeşilyurt eski İl Eş Başkanı Reyhan Bakır, ESP Ye-
şilyurt İlçe Başkanı Ayşe Işık, DBP eski il yöneticisi 
Hatun Aydın, HDP il yöneticisi Zeynep Doğan ve 
HDP üyesi Sevgi Çınar) 19 Aralık 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 

23 Aralık 2019 tarihinde Rize Kalkandere Kapalı 
Cezaevi’nde bulunan kardeşi Kemal Yiğit’i ziyaret 
için cezaevine giden HDP üyesi Leyla Yiğit’in, ce-
zaevi yönetiminin kardeşinin avukat sınırlaması 
olduğunu söylemesine tepki gösterdiği gerekçesiyle 
cezaevi polisleri tarafından gözaltına alındığı öğre-
nildi. Leyla Yiğit’in aynı gün içinde ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

4.1.2.2. CHP

12 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında CHP seçim koordinatörü Yu-
suf Meriç, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Mer-
kez yöneticisi Cem Oğuz’un da olduğu 7 kişi, eski 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi 
Ebru Türel’e ait olduğu iddia edilen bir ses kaydını 
yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

4.1.2.3. DBP 

5 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında DBP Küçükçekmece İlçe Eş 
Başkanı Servet Ataklı’nın da olduğu 5 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gözaltına 
alınanların isimleri: Servet Ataklı, Erhan Alkan, 
Muazzez Aygün, Resul Akkaya ve Ercan Üskaş.

29 Ocak 2019 tarihinde Şırnak merkezli bir soruş-
turma kapsamında Şırnak’ın Merkez ve Cizre ilçe-
leri ile Van’da yapılan ev baskınlarında aralarında 
HDP Cizre Belediye Eş Başkan adayı Berivan Kutlu 
ile 8 aylık hamile Zeynep İdin ve yine 8 aylık hami-
le Ayfer Şahin Bilici’nin de bulunduğu 15 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: DBP 
Şırnak İl Eş Başkanı Ayşe Altay, Şirin Kılınç, Nuri-
ye Bilir, Emine Erkuş, Taybet Bilgi, Kumru Yörük, 
DİSK Genel-İş Sendikası Şırnak Şube Eş Başkanı 
Zeynep İdin, Saadet İdin, Berivan Kutlu, Leyla Kı-
lınç, Zahide Külter, Ayşe İrmez, Leyla İstek, Sibel 
Erk ve Ayfer Şahin Bilici. İkisi de 8 aylık hamile olan 
Zeynep İdin ve Ayfer Şahin Bilici’nin aynı gün için-
de savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi. 24 kişiden 10’u 30 Ocak 2019 tarihinde 

Naşide Akbulut ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi) ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Aralık 2019 tarihinde gazeteci Aziz Oruç ve 
HDP Doğubayazıt İlçe Eş Başkanı Abdullah Eke-
lek’in Doğubayazıt-Ağrı karayolunda gözaltına 
alındığı öğrenildi. Ayrıca Doğubayazıt ilçesinde 
yapılan ev baskınında Muhammet İkram Müftüoğ-
lu isimli 1 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi. 
Abdullah Ekelek ile Muhammet İkram Müftüoğlu, 
13 Aralık 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ‘örgüte yardım etme’ iddiasıyla tutuk-
landı. 

11 Aralık 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev bas-
kınlarında 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday, Mardin 
Tabip Odası Başkanı Derya Etem, DTK delegesi 
Abdullah Akikol, Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş 
Başkanı Hasibe Mengirkaon, KESK üyesi Mustafa 
Benli, TJA sözcüsü Aysel Erol, Neda Alper ve Emel 
Oran. 11 kişiden 5’i 18 Aralık 2019 tarihinde mah-
kemeye sevk edildi. Aralarında Derya Etem’in de 
olduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 5 kişi (Aysel 
Erol, HDP İl Eş Başkanı Salih Kuday, Veysi Parıltı, 
Abdulkerim Sayalğı ve Mustafa Üstündağ Benli) 20 
Aralık 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 1 kişi (Demokrat Araplar Derneği önceki 
dönem Başkanı Dilaver İnal) ise ‘örgüt üyesi olma’ 
iddiasıyla tutuklandı.

12 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınında HDP Gençlik Meclisi üyesi Sevim Ak-
dağ’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca Kayapı-
nar ilçesinde yapılan ev baskınlarında 22 kişinin 
gözaltına alındığı bildirildi.

11 Aralık 2019 tarihinde Van-Ağrı karayolu üzerin-
deki bir kontrol noktasında gözaltına alınan HDP 
Gençlik Meclisi üyesi Nurullah Üzgün, 13 Aralık 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
tutuklandı. Gözaltının gerekçesi öğrenilemedi.

HDP Parti Meclisi üyesi Zeynep Boğa, 16 Aralık 
2019 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alındı. Zey-
nep Boğa, 17 Aralık 2019 tarihinde serbest bırakıl-
dı.

17 Aralık 2019 tarihinde Malatya’da yapılan ev bas-
kınlarında 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişiden 4’ü 
(PSAKD yöneticisi Hatice Zengin ve Saime Tuncel 
ile Gülbahar Doğan ve Bütül Kurnaz Kılıç) 18 Ara-
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17 Mart 2019 tarihinde gözaltına alınan ve araların-
da DBP Iğdır Merkez İlçe Eş Başkanı Şemam Kal-
kan ile HDP yöneticilerinin de olduğu 15 kişiden 
9’u 28 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri: 
Şemam Kalkan, Selami Çekim, Abdullah Tosun, 
Tarzan Güner, Aynur Timur, Nuri Irkın, Kemal 
Turan, Yener Akaslan ve Halis Güney. Adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılanların isimleri: Kemal Kum, 
Alican Celayir, Ahmet Karaca, Sadık Aras, Sıddık 
Kırang ile Neşegül Can.

DBP Silvan İlçe Eş Başkanı Amine Gündüz’ün, 18 
Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’dan Silvan’a gittiği 
sırada askeri arama noktasında durdurulduğu ve 
hakkında ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla açılan 
davada verilen hapis cezasının kesinleşmiş olması 
nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

21 Mayıs 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev 
baskınlarında aralarında DBP İl Başkanı Şükrü 
Tapkan’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gö-
zaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gözaltına alınanların 
isimleri: Şükrü Tapkan, Rojda Sürücü, Mahmut 
Sürücü, Süreyye Demirkılıç, Abdulbari Karğaç ve 
Şirin Çelik. 6 kişiden 3’ü 24 Mayıs 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla 
olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklanan-
ların isimleri: Şükrü Tapkan, Abdulbari Karğaç ve 
Şirin Çelik. Serbest bırakılanların isimleri: Rojda 
Sürücü, Mahmut Sürücü, Süreyye Demirkılıç.

DBP Diyarbakır il yöneticisi Cemal Alkan, 17 Ha-
ziran 2019 tarihinde Diyarbakır’da evine yapılan 
baskın sonrasında gözaltına alındı. Gözaltı gerek-
çesi öğrenilemedi.

DBP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Rasim Çelik, 
19 Haziran 2019 tarihinde Erzurum’un Karayazı il-
çesinde yapılan bir yol kontrolü sırasında gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

DBP Diyarbakır il yöneticisi Hayri Etyemez, 24 
Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki evine yapılan polis baskını sonrasında gö-
zaltına alındı.

12 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle il-
çesinde yapılan ev baskınında DBP ilçe yöneticisi 
Recep Ateşmen gözaltına alındı. Recep Ateşmen’in 
gözaltına alınırken polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi.

savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 12 
kişinin ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

29 Ocak tarihinde Şırnak merkezli bir soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan 4 kişi (Eda Balzencir, 
Halime Tarak, Sebahat Uğur ve Veyşan Külter) 1 
Şubat 2019 tarihinde savcılıktaki işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı.

7 Şubat 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında DBP Parti Meclisi üyesi 
Beritan Önen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 
bir etkinlikte yaptığı konuşma olduğu öğrenildi.

8 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında en az 9 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: DBP yöneticisi Faysal Kolanç ve Emin 
Kar, HDP eski yöneticisi Agit Malgaz, Süleyman 
Çağdavul, Mehmet Şerifoğlu, Mehmet Baki İğdi, 
Hacı Halef, Vetha Kolanç ve Abdurrahman Çakır.

19 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
DBP İlçe Eş Başkanı Selahattin Kolanç ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ iddiasıyla hakkında açılan so-
ruşturma kapsamında ifade vermek için gittiği İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındı. Aynı gün 
içinde mahkemeye sevk edilen Selahattin Kolanç, 
yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren HDP İlçe 
Eş Başkanı Güler Tunç da yurtdışı yasağı konularak 
serbest bırakıldı.

20 Mart 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
lardan isimleri öğrenilenler: DBP Bornova İlçe Eş 
Başkanı Abdullatif Kaplan, Emanet Öztürk, Abidin 
Öztürk.

26 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında DBP Sultangazi İlçe Eş Baş-
kanı Mehmet Zeki Adar’ın da olduğu 8 kişi gözaltı-
na alındı. Mehmet Zeki Adar’ın gözaltına alınırken 
ters kelepçelendiği ve fiziksel şiddete maruz kaldığı 
bildirildi. Gözaltına alınanların isimleri: Rıdvan 
Sola, Cengiz Sola, Mete Aşnaş, Mehmet Zeki Adar, 
Muhacır İlhan, Fatih Ergün, Aycan Daldagül, Ci-
han Mutlu. 8 kişiden 4’ü 28 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
oldukları’ iddiasıyla tutuklandı. 4 kişi ise adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananların isim-
leri: Mehmet Zeki Adar, Mete Aşnaz, Aycan Dalda-
gul ve Hasan Boyraz.



Örgütlenme ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

141Türkiye İnsan Hakları Vakfı

rulu üyeleri Başak Yeşilot ve Can Çıldır İstanbul’da, 
Devrimci Parti parti meclisi üyesi Vural Köse ise 
İzmir’de gözaltına alındı.

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonunu protesto etmek 
için CHP Şişli ilçe binasını işgal eden ve gözaltı-
na alınan Gençliğin Dev-Güç üyesi 2 (Can Çıldır 
ve Ali Düzkün) ile, 17 Ekim 2019 tarihinde İstan-
bul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcıları Murat 
Pircan ile Gamze Taşçı ve Devrimci Parti üyesi Nü-
pelda Çelik’in 18 Ekim 2019 tarihinde mahkemeye 
çıkarıldığı öğrenildi. 3 kişi (Can Çıldır, Ali Düzkün 
ve Gamze Taşçı) ‘zorla bir siyasi partinin faaliyetle-
rini engelleme’ iddiasıyla tutuklanırken 2 kişi adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ekim 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan Devrimci Parti üye ve 
yöneticisi 7 kişiden 4’ü (parti meclisi üyesi Ezgi 
Akdağ, Mersin il temsilcisi Onur Ak, Dev-Güç söz-
cüsü Serdar Ulaş Budak ve Tüten Akkum) 1 Kasım 
2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuk-
landı. 3 kişi (Tayfun Kuzum, E. Ç. ve Y. İ.) ise ser-
best bırakıldı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 20 Aralık 2019 tarihinde 
yol kontrolü sırasında gözaltına alınan Devrimci 
Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren’in savcılık 
ifadesinin ardından 21 Aralık 2019 tarihinde ser-
best bırakıldığı öğrenildi.

4.1.2.5. ESP

9 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçe-
sindeki Gazi Mahallesi’nde 12 Mart Gazi katlia-
mının yıl dönümünde yapılacak anmaiçin çalışma 
yürüten SKM üyesi Ezgi Bahçeci ve ESP Parti Mec-
lisi üyesi Mustafa Naci Toper’in gözaltına alındığı 
öğrenildi. 10 Mart 2019 tarihinde aynı mahallede 
çalışma yürüten Feyyaz Altunten isimli ESP üyesi 1 
kişinin ise kendisine silah doğrultan ve havaya ateş 
açan polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. 
Feyyaz Altunten 11 Mart 2019 tarihinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

26 Mart 2019 tarihinde Tunceli’nin Ovacık ilçe-
sinde Atılım Gazetesi’ni dağıtan ESP üyesi 4 kişi, 
gazete hakkında toplatma kararı olduğu gerekçe-
siyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimle-
ri: Feyyaz Altunten, Şükran Yaren Tuncer, Mustafa 
Kazak, Rıza Çimen.

12 Temmuz 2019 tarihinde Siirt’in Merkez ve Kur-
talan ilçelerinde yapılan ev baskınlarında, 31 Mart 
yerel seçimlerinde HDP’den belediye meclisi üyesi 
seçilen Gaffur Kubilay’ın da aralarında olduğu 6 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: 
Gaffur Kubilay, Hikmet Danış, DBP eski İl Eş Baş-
kanı Kıymet Mut, DTK üyeleri Emine Şen, Adnan 
Kutluk ve Sait Sak.

27 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 12 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. 12 kişi, 28 Kasım 2019 tarihinde 8’i adli kontrol 
şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: DBP Eş Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Tunç, DBP Bağ-
lar ilçe yöneticisi Tahir Gül, Eğitim-Sen Diyarba-
kır 1 Nolu Şube Eş Başkanı Hatice Efe, Kayapınar 
Belediye Meclisi üyesi Songül Dağ Kapancı, Bismil 
Belediye Meclisi üyesi Rıdvan Erez, Zeki Baran, 
Abdulfettah Çiçek, Abdulkadir Ekinci.

17 Aralık 2019 tarihinde Malatya’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı [HDP 
eski İl Eş Başkanı Fatma Alataş, DBP Yeşilyurt ilçe 
eski Eş Başkanı Reyhan Bakır, ESP Yeşilyurt İlçe 
Başkanı Ayşe Işık, DBP eski il yöneticisi Hatun Ay-
dın, HDP il yöneticisi Zeynep Doğan ve HDP üyesi 
Sevgi Çınar] 19 Aralık 2019 tarihinde adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

DBP Mardin İl Eş Başkanı Hasibe Mengirkaon’un 
24 Aralık 2019 tarihinde, ifade vermek için gittiği İl 
Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındığı öğrenil-
di. Hasibe Mengirkaon’un 28 Aralık 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 
tutuklandığı öğrenildi.

4.1.2.4. Devrimci Parti

Antalya’da gözaltına alınan ve aralarında Merkez 
Yürütme Kurulu üyesi 1 kişinin de olduğu, Devrim-
ci Parti üyesi 6 kişiden 2’si 26 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 4 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuk-
lananların isimleri: Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Gül Yalçın ve Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi Mu-
rat Akbaba.

Devrimci Parti üyelerine yönelik bir soruşturma 
kapsamında 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul ve İz-
mir’de düzenlenen operasyonlarda 2 parti yöneti-
cisinin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı. 
Devrimci Parti Merkez Yürütme Kurulu üyesi üyesi 
Hüseyin Yıldırım, DEV-GÜÇ merkez yürütme ku-
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ESP ve SGDF üyelerine yönelik bir soruşturma 
kapsamında 21 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da 
yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Cem Koç, Volkan 
Muyan, Günce Kurşun, Melis Çevik ve Cansu 
Yumuşak. 5 kişi 24 Haziran 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
Mahkemenin Cem Koç, Volkan Muyan ve Cansu 
Yumuşak’ı 10 bin TL nakdi teminat ile ve Günce 
Kurşun ile Melis Çelik’i ise yurtdışı yasağı şartıyla 
serbest bıraktığı öğrenildi.

ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, hakkında 
açılmış bir soruşturma kapsamında ifade vermek 
için gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 27 
Ağustos 2019 tarihinde gözaltına alındı. Tümüklü 
aynı gün içinde mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

10 Eylül 2019 tarihinde ESP yönelik bir soruşturma 
kapsamında İstanbul’da yapılan ev baskınlarında 
aralarında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, 
merkez yürütme kurulu üyesi Hüseyin İldan, parti 
meclisi üyesi Aydın Kılıçdere, İstanbul İl Başkanı 
Pınar Türk gözaltına alındı. Soruşturma kapsamın-
da ESP Ataşehir ilçe binasına polis tarafından bas-
kın düzenlendiği öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler 
12 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında SKMi Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Satiye Ok, ÖGK üyesi Helin Yağmur ve SGDF üyesi 
Sedat Türlü gözaltına alındı. Baskın sırasında Sati-
ye Ok ve Helin Yağmur’un polislerin sözlü cinsel 
tacizine ve tecavüz tehdidine maruz kaldıkları öğ-
renildi.

21 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 
ESP Eş Genel Başkan yardımcısı Beycan Taşkıran, 
İl Başkanı Ramazan Karakaya ile Ahmet Eren’in 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin 3 
kişinin bulunduğu araçta bulunan Atılım gazetesi 
ve afişi olduğu bildirildi. 3 kişinin aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı bildirildi.

25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında ESP üyesi 8 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: Serhat 
Demirtaş, Emrah Topaloğlu, Ezgi Gürbüz, Gamze 
Toprak, Deniz İmre, Yoldaş Aydın, Hıdır Yılmaz ve 
Enes Sanduvaç. 8 kişinin 28 Ekim 2019 tarihinde 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek 3 
günlük açlık grevi eylemi yapan, ESP üyesi 6 kişi 
9 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin 
aynı gün içinde savcılık ifadesinin ardından serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimle-
ri: ESP ve SKM yürütme kurulu üyesi Satiye Ok, 
Kerim Altınmakas, Özlem Tunç, Sinan Tekdemir, 
Ertük Yılmaz ve Cemile Yerdut.

14 Mayıs 2019 tarihinde ESP üyelerine yönelik bir 
soruşturma kapsamında İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gazeteci Soner Karabulut ile aralarında 
ESP Sultangazi İlçe Başkanı Gülsen İmre’nin de 
olduğu ESP üyesi 5 kişi (Gülsen İmre, Ulaş İmre, 
Deniz İmre, Eren Mehdi Şen, Okan Gündüz) gö-
zaltına alındı. 5 kişi 15 Mayıs 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
Gülsen İmre dışındakilerin adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde Antalya’da gözaltına alı-
nan ESP üyesi 2 kişiden 1’i 20 Mayıs 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt propa-
gandası yapma’ iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişi-
nin ismi: Vedat Oğuz; adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılan kişinin isimi: Aziz Özdoğan.

28 Mayıs 2019 tarihinde Aydın’ın Didim ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında aralarında ESP Merkez 
Yürütme Kurulu üyesi Satiye Ok, ESP Parti Mec-
lisi üyesi Deniz Çokgül ve HDP Aydın il yöneticisi 
Özlem Tunç’un da bulunduğu 9 kişi gözaltına alın-
dı. 1 kişi (Ali Haydar Çelik) hakkında 2017 yılında 
başlatılan bir soruşturma kapsamında yakalama 
kararı olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 8 kişi (Satiye 
Ok, Deniz Çokgül, Özlem Tunç, Handan Özbilgin, 
Seydo Hazar, Seyhan Tekin, Metin Tekin ve Ali Te-
mel) ise serbest bırakıldı.

15 ve 16 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da ya-
pılan ev baskınlarında ESP, SGDF, SKM ve ÖGK 
üye ve yöneticisi 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların isimleri: ESP genel başkan vekili Şahin 
Tümüklü, ESP Parti Meclisi üyesi Hüseyin İldan, 
ESP ve SKM merkez yürütme kurulu üyesi Ezgi 
Bahçeci, SGDF merkez yürütme kurulu üyesi Şük-
ran Yaren Tuncer, SKM genel meclisi üyesi Zeynep 
Güler Gerçek, ÖGK üyeleri İlknur Çetin ve Özge 
Doğan.
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4.1.2.8. HDK

8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınında HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu gözaltına 
alındı. Sedat Şenoğlu’nun aynı gün içinde ifade iş-
lemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

4.1.2.9. DTK

21 Mart 2019 tarihinde Van’da gözaltına alınan ve 
aralarında DTK üyelerinin de olduğu 26 kişiden 
11’i 26 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mahke-
me tarafından ‘örgüt üyesi olmaK’ iddiasıyla tutuk-
landı. Tutuklananların isimleri: Çetin Uyar, Faysal 
Parlak, Bazi Aslan, Hakan Demir, İbrahim Irmak, 
Medine Tufan, Mesut Erzengin, Abdulsettar Gü-
neş, Ramazan Duman, Gürsel Yamaç ve Mehmet 
Ali Sönmez.

Yazar Faik Bulut 25 Mayıs 2019 tarihinde İstan-
bul’da gözaltına alındı. DTK tarafından düzenlenen 
bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 
Faik Bulut aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

22 Temmuz 2019 tarihinde Bingöl’de yapılan ev 
baskınlarında DTK ve Demokratik İslam Kongre-
si (DİK) üyesi 11 kişi gözaltına alındı. 11 kişi, 4’ü 
adli kontrol şartıyla olmak üzere 23 Temmuz 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ser-
best bırakıldı.  Gözaltına alınanların isimleri: DTK 
üyeleri Mehmet Zeki Ergül, Erdal Evren, Mehmet 
Özdemir, Ahmet Erdoğmuş, Asiye Ülker Kılıç, Asıf 
Yanılmaz, Özkan Candan; DİK üyeleri Hatice Kav-
ran, Halime Aksoy, Emine Kaya ve Hayriye Sarı.

DTK Divan üyesi Mekiye Güzel’in, ifade vermek 
için 3 Eylül 2019 tarihinde gittiği Diyarbakır Em-
niyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındığı öğrenildi. 
Mekiye Güzel, 4 Eylül 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

27 Kasım 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev bas-
kınında aralarında TJA aktivistleri ile DTK delege-
lerinin de olduğu 30 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP’den milletvekili 
adayı olan Şükrü Baytar, Barış Annesi Nurhan Seç-
kin, Mehmet Yıldırım, Mahfuz Akgül, Elif Koyun-
cu, Adil Erin, Mehmet Salih Turmuş, Mustafa Erol, 
Seyithan Tatar, Murat Tekin, Fatma Kapalıgöz, Ya-
şar Kırca, İlyas Tiryaki, Halime Çetinkaya, Ezel Ay-
dın, Derya Arslan, Seyfettin Demirkılıç, Cengiz Fı-

ESP üyesi 3 kişinin (Helin Yılmaz, Bedran Çoğal-
tay, Ömer Sinan Yıldız) 7 Kasım 2019 tarihinde 
ifade vermek için gittikleri İstanbul Çağlayan Adli-
yesi’nde, haklarında açılmış bir soruşturma gerekçe 
gösterilerek ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklan-
dıkları öğrenildi.

14 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den 3 Kasım 2019 tarihinde Atılım gazetesinin 25. 
yılı için Adana’da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin polis ta-
rafından basıldığı ve etkinlik sırasında stantta bu-
lunan Atılım gazetesi ile Özgür Gençlik Dergisi’nin 
son sayılarını “toplatma kararı olduğu” gerekçesiyle 
topladığı öğrenildi. Ayrıca etkinlikte bulunan ESP 
üyesi Ahmet Türkeş’in gözaltına alındığı ve ‘ör-
güte bilerek ve isteyerek yardım etme’ iddiasıyla 
sevk edildiği mahkeme tarafından 4 Kasım 2019 
tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
bildirildi. Aynı soruşturma kapsamında ESP Par-
ti Meclisi üyesi Osman Kara ve ESP üyesi Kemal 
Gençaydın’ın da 10 Kasım 2019 tarihinde ifade 
vermeye çağrıldıkları ve gözaltına alındıkları, 11 
Kasım 2019 tarihinde Kemal Gençaydın’ın savcılık 
ifadesinin ardından, Osman Kara’nın ise mahkeme 
tarafından kent dışına çıkma yasağı ve adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Toplatma 
kararı bulunmamasına rağmen el konulan Atılım 
gazetesinin son sayısının iadesi için savcılığa yapı-
lan itirazdan sonra, savcılığın talebi üzerine Adana 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından gazetenin son sa-
yısına ilişkin ‘örgüt propagandası yapıldığı’ iddia-
sıyla toplatma kararı çıkarıldığı bildirildi.

ESP üyesi Serhat Demirtaş isimli 1 kişinin 5 Ara-
lık 2019 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 
yapılan ev baskınında gözaltına alındığı öğrenildi. 
ESP’nin Ataşehir ilçe binasının da polis tarafından 
basıldığı bildirildi.

4.1.2.6. ÖDP

1 Mayıs 2019 tarihinde Sakarya’da gözaltına alınan 
ÖDP il yöneticisi Erhan Demir 2 Mayıs 2018 tari-
hinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı.

4.1.2.7. EMEP

1 Ekim 2019 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında EMEP ilçe yöneticisi 
Pakize Aydın ve HDP ilçe yöneticisi Celal Aydın’ın 
da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
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gitmek üzere geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Ha-
valimanı’nda, hakkındaki bir yakalama kararı ol-
duğu gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Turgut 
Öker’in aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldığı bildirildi.

PSAKD Antalya Şubesi yöneticisi Gürbüz Deniz 13 
Şubat 2019 tarihinde Antalya’da gözaltına allındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

Malatya merkezli bir soruşturma kapsamında 12 
Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da evine yapılan 
baskın sonrasında gözaltına alınan PSAKD İstan-
bul Kartal Şubesi eski Başkanı Songül Tunçdemir, 
Eğitim-Sen Malatya Şube Eş Başkanı Tarık Kaya, 
PSAKD Arguvan Şube Başkanı Ümit Adıgüzel’in 
de aralarında olduğu 14 kişi 15 Şubat 2019 tarihin-
de mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 2 kişinin tu-
tuklanmasına ve 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın Songül 
Tunçdemir ve Tarık Kaya ile ilgili karara yaptığı iti-
raz sonucu mahkeme, söz konusu 2 kişinin de tu-
tuklanmasına karar verdi.

16 Şubat 2019 tarihinde İstanbul ve Tunceli’de yapı-
lan ev baskınlarında DEDEF Yönetim Kurulu üyesi 
Yusuf Ziya Demirçivi, Yönetim Kurulu yedek üyesi 
Erçin Demir’in de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. 8 
kişi, 20 Şubat 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından tutuklandı. 8 kişinin Berkin Elvan 
ile Aziz Güler’in cenazeleri, Gazi Katliamı anması 
ve 2015 yılındaki 1 Mayıs eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenil-
di. Tutuklananların isimleri: Rojda Özmen, Erçin 
Demir, Deniz Çakan, Yusuf Demirçivi, Mehtap 
Demirçivi, Mertcan Kızıl, Sertan Ekinci ve Dilan 
Yapışkan. 

19 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında İHD çalışanı Adnan Vural, BES Ankara 
1 Nolu Şube Başkanı İsmet Meydan, DAD Ankara 
Şube Eş Başkanı Mustafa Karabudak ve HDP üyesi 
Gülistan Tekin gözaltına alındı. 4 kişi 22 Mart 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ser-
best bırakıldı.

29 Nisan 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında SGDF üyesi Samet Koç’un da 
bulunduğu 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
SGDF üyesi Samet Koç 30 Nisan 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt propagan-
dası yapma’ iddiasıyla tutuklandı. Aynı soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin ise adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

rat, Güler Turhan, Zozan Adlı ve Rozerin Koyuncu. 
30 kişiden 7’si 2 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isim-
leri: Ayşe Adlığ Acar, Elif Koyuncu, Halime Çetin-
kaya, Mehmet Emin Özek, Mehmet Yaşar, Mehmet 
Yıldırım ile Serdar Öztekin. 3 kişi (Mahfuz Akgül, 
Güler Turhan, Murat Tekin) adli kontrol şartıyla 
olmak üzere 23 kişi serbest bırakıldı. 

4.1.2.10. Diğer Siyasi Parti ve Örgütler

8 Ocak 2019 tarihinde Hatay’da yapılan ev bas-
kınlarında Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi 
(TÖPG) üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişi (Hasan 
Özgün, Elif Mansuroğlu, Ali Öztürk, Yasin Kaplan 
ve Bereket Kılınç) 10 Ocak 2019 tarihinde savcılık-
taki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan 
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu ve Devrimci 
Gençlik Birliği üyesi 7 kişiden 1’i (Hasan Akman) 6 
Mayıs 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme ta-
rafından tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla olmak 
üzere 6 kişi ise serbest bırakıldı.

7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul ve Kocaeli’nde ya-
pılan ev baskınlarında Kaldıraç dergisi okuru 2 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 1 Mayıs mi-
tingine çağrı yapmak olduğu bildirildi.

21 Mayıs 2019 tarihinde Edirne’de yapılan ev bas-
kınlarında Trakya Üniversitesi’nde okuyan Öğrenci 
Kolektifleri üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesinin 1 Mayıs etkinliklerine katılmak oldu-
ğu öğrenildi.

TJA aktivisti Seyhan Başak’ın 12 Haziran 2019 ta-
rihinde geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalima-
nı’nda gözaltına alındığı öğrenildi. Seyhan Başak’ın 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şu-
besi’ne götürüldüğü bildirildi.

4.1.3. Gözaltına Alınan Dernek, Vakıf ve 
Diğer Örgütlerin Üye ve Yöneticileri 

8 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan 
İHD Şube Yöneticisi Sihan Aydınkaya, Banu Erdo-
ğan ve Hatice Beydilli’nin aynı gün içerisinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Aynı gün Ankara’da gözaltına alınan diğer 
19 kişinin ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

AABK Onursal Başkanı ve HDP eski Milletvekili 
Turgut Öker, 23 Ocak 2019 tarihinde Avusturya’ya 
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AABK Onursal Başkanı Turgut Öker, 11 Ekim 2019 
tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’n-
dan Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. 
Turgut Öker’in aynı gün içinde ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

PSAKD Sarıyer Şubesi yöneticisi Songül Çimen’in 
17 Ekim 2019 tarihinde Silivri Cezaevi’nde oğlunu 
ziyaret ettikten sonra gözaltına alınarak tutuklan-
dığı öğrenildi.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’in İstanbul’daki 
evinin 22 Ekim 2019 tarihinde polisler tarafından 
basıldığı öğrenildi. Baskının gerekçesinin, o sırada 
evde bulunmayan Keskin’in bir soruşturma kapsa-
mında ifade vermesi gerektiği olduğu öğrenildi.

12 Kasım 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında gazeteciler ile TUHAY-DER 
yöneticilerinin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan kişilere ilişkin 24 saat avukat görü-
şü kısıtlılığı kararı alındığı öğrenildi. Gözaltına alı-
nan kişilerin isimleri: Gazeteciler Melike Aydın ve 
Ruken Demir, Selma Altan, Hediye Tekin, Mehmet 
Gergin, Şehmus Dağhan, Murat Tufan, Sait Baha-
dır, Ramazan Tufan, İsmail Akbay, Hayri Dikilitas 
ve Mazlum Koç. 12 kişiden 11’i (gazeteciler Melike 
Aydın ve Ruken Demir ile Ege TUHAY-DER yöne-
tici ve üyeleri Selma Altan, Hediye Tekin, Şehmus 
Dağhan, Murat Tufan, Sait Bahadır, Ramazan Tu-
fan, İsmail Akbay, Hayri Dikilitas ve Mazlum Koç) 
16 Kasım 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından ‘örgüt adına faaliyet yürütme’ iddiasıyla 
tutuklandı. 1 kişi (Mehmet Gergin) ise yurtdışı ya-
sağıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir cami açılışı 
için 22 Kasım 2019 tarihinde geldiği Ege Üniversi-
tesi kampusunda SGDF üyesi 6 öğrencinin polis ta-
rafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alın-
dığı öğrenildi. Cep telefonlarına el konulan öğren-
cilerin 5 saat polis aracında bekletildikten sonra, 
ifadeleri alınmadan serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Müvekkili ile yaptığı görüşmelere dair hakkında 
açılan bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2019 
tarihinde Balıkesir’de gözaltına alınan ÖHD İzmir 
Şubesi üyesi avukat Fuat Şengül, 22 Kasım 2019 ta-
rihinde tutuklandı.

27 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP, İHD ve SES yönetici ve 
üyelerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 

10 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
isimleri: HDP Menemen İlçe Eş Başkanı Mehmet 
Sadık Varkan, HDP Seferihisar ilçe eski Eş Başkanı 
Ali Öztürk, DBP İzmir il yöneticisi Fahrettin Akan, 
Ege TUHAY-DER yöneticisi Murat Uluğ, Hanife 
Polat, Ramazan Yıldız, Revdetil Ayna Şentürk.

22 ve 23 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin’de yapılan 
ev baskınlarında TUAYDER yöneticileri Celal Yel 
ile Cengiz Dere’nin de aralarında olduğu 7 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gö-
zaltına alınanların isimleri: Celal Yel, Cengiz Dere, 
Orhan Hazar, Fatmagül Demirdağ, Hava Tekin, 
Nazan Dündar, Hacı Yılmaz. 7 kişiden 1’i (Orhan 
Hazar) 30 Mayıs 2019 tarihinde mahkeme tarafın-
dan ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. 6 kişi 
(TUAYDER yöneticisi Celal Yel, Fatmagül Demir-
dağ, Nazan Dündar, Havva Tekin, Hacı Yılmaz ve 
Cengiz Dere) ise adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.

78’liler Derneği Diyarbakır Şubesi Başkanı Gani 
Alkan, 19 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’daki 
evine yapılan baskın sonrasında gözaltına alındı. 
Gani Alkan’ın soruşturmanın yürütüldüğü Anka-
ra’ya götürüldüğü öğrenildi.

23 Temmuz 2019 tarihinde Kars’ta yapılan ev bas-
kınlarında İHD Kars Şube Başkanı Güldane Kılıç 
ile HDP il yöneticisi Nuriye Erkmen, HDP Beledi-
ye Meclis Üyesi Münevver Subaşı, eski HDP yöne-
ticileri İdris Ağbaba ve Mustafa Özmen’in de arala-
rında olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 12 kişiden 1’i 
(Adem Yıldırım) 26 Temmuz 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ id-
diasıyla tutuklandı. 5 kişi 26 Temmuz 2019, 4 kişi 
ise 30 Temmuz 2019 tarihinde serbest bırakıldı. 
Güldane Kılıç ve Nuriye Erkmen 30 Temmuz 2019 
tarihinde tutuklandı. 

6 Ağustos 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında İHD Bitlis Şubesi Genel 
Sekreteri Engin Başar ile HDP’li İl Genel Mecli-
si Üyesi Medeni Yallçınkaya, HDP Tatvan İlçe Eş 
Başkanı Burak Ballıoğlu ve Özgür Akbay ile Orhan 
Yavuz isimli 2 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de gözaltına alınan İHD Tunceli Şube Baş-
kanı Gürbüz Solmaz ile HDP İl Eş Başkanları Hı-
dır Çiçek ve Özlem Toprak, HDP yöneticisi Yunus 
Aras, Belediye Meclisi üyesi Nurgül Yalay, 1 Ekim 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın Songül 
Tunçdemir ve Tarık Kaya ile ilgili karara yaptığı iti-
raz sonucu mahkeme, söz konusu 2 kişinin de tu-
tuklanmasına karar verdi.

KHK ile ihraç edilen SES üyesi Süreyya Reşitoğlu 
Çiftçi, 17 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev 
baskını sonrasında ‘örgüte yardım etme’ iddiasıyla 
gözaltına alındı. 7 aylık hamile olduğu öğrenilen 
Süreyya Reşitoğlu Çiftçi’nin Adıyaman’a götürül-
düğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nda tutulduğu 
bildirildi. Süreyya Reşitoğlu Çiftçi, 20 Mayıs 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8 Ağustos 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında Ankara ve Kars’ta yapılan ev 
baskınlarında aralarında ATO yönetim kurulu eski 
üyesi Dr. Onur Naci Karahancı ile PİRHA muhabi-
ri Cebrail Aslan’ın da olduğu 5 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan kişiler: Cebrail Aslan, Feryal Yazı-
cı, Perihan Yoğurtçu, Bayram Kaya (Ankara); Onur 
Naci Karahancı (Kars).

9 Ekim 2019 tarihinde Urfa’nın merkez, Siverek, 
Birecik, Halfeti, Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir 
ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında be-
lediye meclis üyeleri, siyasi parti ve sendika yöne-
ticilerinin de olduğu 54 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğreni-
lenler: Eğitim-Sen Urfa Şubesi Eş Başkanı Leyla 
Mumin, SES yöneticisi Hikmet Evin, Ferit Tamğa, 
Songül Arpa, Serhat Oğur, Asil Türk, Necmettin 
Orak, Talip Bozkaya, Zübeyde Duvar, Tuğba Baş-
kale, Muzaffer Çakmak, Ömer Bozdal, Özgürcan 
Altıngül, Sevgi Bültür, Bışar Tuysüz, Onur Atlı, 
Birecik Belediye Meclisi üyesi Halil Sarıkaya, Mah-
mut Korkmazer, HDP Halfeti İlçe Eş Başkanı Ab-
durrahman Çiftçi, Halfeti Belediye Meclisi üyesi 
Naime Bayram, HDP üyesi Ahmet Yenilmez, Mus-
tafa Gündüzalp, Viranşehir Belediye Meclisi üyesi 
Kemal Kudin, Burhan Gören, Fatma Silgir, Fatma 
Aslan, Şeyhmus Dağtekin, Mehmet Kültür. 54 ki-
şiden 30’u 21 Ekim 2019 tarihinde çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklandı. 24 kişi ise serbest bırakıldı. Tutukla-
nanlardan isimleri öğrenenler: Eğitim-Sen Urfa 
Şubesi Eş Başkanı Leyla Mumin, Mahmut Kork-
mazer, Hanım Yavuzer.

4 Ekim 2019 tarihinde Devrimci Tekstil İşçileri 
Sendikası’nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasın-
da bulunduğu Çerkezköy ilçesindeki yöneticileri-

14 kişiden 1’i (Ethem Özgan) ev hapsi şartıyla, 2 
kişi (Şehriban Kavak ve Nuri Ağırman) adli kontrol 
şartı ve yurtdışı yasağıyla, 11 kişi ise (İHD Ankara 
Şube Eş Başkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fik-
ret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP Parti Meclisi 
üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, 
Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, 
Kemal Akalın, Ziya Cebeci) yurtdışı yasağıyla 29 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

21 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alı-
nan ÇHD üyesi avukat Oya Aslan, aynı gün çıkarıl-
dığı mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddi-
asıyla tutuklandı.

11 Aralık 2019 tarihinde Mardin’de gözaltına alınan 
11 kişiden 5’i (Aysel Erol, HDP İl Eş Başkanı Salih 
Kuday, Veysi Parıltı, Abdulkerim Sayalğı ve Mus-
tafa Üstündağ Benli) 20 Aralık 2019 tarihinde adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi (Demokrat 
Araplar Derneği önceki dönem Başkanı Dilaver 
İnal) ise ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

4.1.4. Gözaltına Alınan Sendika ve Meslek 
Örgütlerinin Üye ve Yöneticileri 

8 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında sendika yöneticileri ile HDP 
yöneticilerinin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesinin 2016 yılında gerçekleştirilen 
“Beyaz Bayrak” eylemi olduğu bildirildi. Gözal-
tına alınanların isimleri: HDP Parti Meclisi üyesi 
Ali Özkan, HDP Ankara il yöneticisi Dilbaz Temel, 
HDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Nurettin Kemer-
taş, HDP eski il yöneticileri Sihan Kaya, Harun 
Çakmak, Feride Yardımcı, HDP üyesi Eyüp Emek-
tar, KHK ile kapatılan Rojava Derneği Eş Başkanı 
Banu Erdoğan, Tüm Bel-Sen Ankara 2 Nolu Şube 
Başkanı Devrim Kahraman, Tüm Bel-Sen eski Ka-
dın Sekreteri Güler Elveren, Eğitim-Sen üyesi Hati-
ce Beydilli, Erkan Polat. 12 kişi 11 Ocak 2019 tari-
hinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya merkezli bir soruşturma kapsamında 12 
Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da evine yapılan 
baskın sonrasında gözaltına alınan PSAKD İstan-
bul Kartal Şubesi eski Başkanı Songül Tunçdemir, 
Eğitim-Sen Malatya Şube Eş Başkanı Tarık Kaya, 
PSAKD Arguvan Şube Başkanı Ümit Adıgüzel’in 
de aralarında olduğu 14 kişi 15 Şubat 2019 tarihin-
de mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 2 kişinin tu-
tuklanmasına ve 12 kişinin ise adli kontrol şartıyla 
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HDP Mardin İl Eş Başkanı Salih Kuday, Mardin 
Tabip Odası Başkanı Derya Etem, DTK delegesi 
Abdullah Akikol, Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş 
Başkanı Hasibe Mengirkaon, KESK üyesi Mustafa 
Benli, TJA sözcüsü Aysel Erol, Neda Alper ve Emel 
Oran. 11 kişiden 5’i 18 Aralık 2019 tarihinde mah-
kemeye sevk edildi. Aralarında Derya Etem’in de 
olduğu 4 kişi adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise savcılık 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4.1.5. Gözaltına Alınan ve Tutuklanan 
Diğer Kişiler
4 Ocak 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 
katıldıkları düğünlerde söyledikleri şarkılar gerek-
çe gösterilerek gözaltına alınan 9 müzisyenden 2’si 
7 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 
tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Tutuklanan müzisyenler: Mehmet Yol ve 
Alican Temel. Adli kontrol şartıyla serbest bırakı-
lan müzisyenler: Hozan Abdullah Sar, Mehmet Ali 
Sancak, Turan Demir, Mesut Deril, Ferhat Adliyan, 
Hacı Kırmızı, Cemil Dağdelen.

9 Ocak 2019 tarihinde Antep’te gözaltına alınan 2 
kişi 10 Ocak 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahke-
me tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuk-
landı. Tutuklanan kişilerin isimleri öğrenilemedi.

10 Ocak 2019 tarihinde Van’ın Saray ilçesinde ya-
pılan ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınanların Van Jandarma Komutanlığı’na 
götürüldükleri öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin 
isimleri ise öğrenilemedi.

Halkın Hukuk Bürosu, müvekkilleri olan 6 kişinin 
11 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına 
alınan kişilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldükleri öğrenildi. Gözaltına alınanların 
isimleri: Boran Deniz Erdemir, Bektaş Çetinkaya, 
Sinan Çam, Ramazan Yavuz, Sezgin Dereli, Cemil 
Varıcı.

Gittiği noter bürosunda, hakkında yakalama kararı 
olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Serap Mutlu 
isimli 1 kişi 14 Ocak 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’ 
iddiasıyla tutuklandı. Basında yer alan haberlerden 
tutuklama gerekçesinin, Serap Mutlu’nun annesi-
nin cenazesinde taktığı sarı kırmızı yeşil şal olduğu 
öğrenildi. Serap Mutlu avukatlarının yaptığı itiraz 
üzerine 21 Ocak 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

nin evlerine yapılan polis baskınlarında gözaltına 
alınan 21 kişiden 7 kişinin 12 Ekim 2019 tarihinde 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandığı, 8 kişinin 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenil-
di. 6 kişi için gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi. 
Tutuklananların isimleri: Veli Karaçam, Ali Kara-
çam, Ekrem Yavuz Balta, Emek Sedar Çiçek, Fur-
kan İşlen, Hakan Koç ve Murat Bal.

16 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınında Eğitim-Sen Genel Merkezi çalışanı Helin 
Mutlu isimli 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınma gerekçesi ise öğrenilemedi.

27 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’nın merkez, Doğu-
bayazıt, Tutak ve Taşlıçay ilçelerinde yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan 11 kişiden 5’i (HDP 
il yöneticileri Kazım Aslan ve Celal Kürkçü, HDP 
Doğubayazıt ilçe yöneticisi Faruk Sevkan, Taşlıçay 
eski İlçe Eş Başkanı Elif Aslan ve İrfan Aslan) ‘ör-
güt üyesi olmak’ iddiasıyla 28 Kasım 2019 tarihinde 
tutuklandı. 6 kişinin ise (Okan Sekirden ile Tarım 
Orkam-Sen Ağrı Şubesi Başkanı Hanifi Demir ve 
ismi öğrenilemeyen 4 kişi) adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldığı öğrenildi.

27 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP, 
İHD ve SES yönetici ve üyelerinin de bulunduğu 
14 kişiden 1’i (Ethem Özgan) ev hapsi şartıyla, 2 
kişi (Şehriban Kavak ve Nuri Ağırman) adli kontrol 
şartı ve yurtdışı yasağıyla, 11 kişi ise (İHD Ankara 
Şube Eş Başkanı Fatin Kanat, SES yöneticileri Fik-
ret Çalağan ve Belkıs Yurtsever, HDP Parti Meclisi 
üyesi Bereket Kar, HDP üyesi Mazhar Yerlikaya, 
Şehriban Başak, Ethem Özgan, Sabahattin Karlı, 
Kemal Akalın, Ziya Cebeci) yurtdışı yasağıyla 29 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

27 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 12 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin 
Tunç, DBP Bağlar ilçe yöneticisi Tahir Gül, Eği-
tim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Eş Başkanı Ha-
tice Efe, Kayapınar Belediye Meclisi üyesi Songül 
Dağ Kapancı, Bismil Belediye Meclisi üyesi Rıdvan 
Erez, Zeki Baran, Abdulfettah Çiçek, Abdulkadir 
Ekinci. 12 kişi, 28 Kasım 2019 tarihinde 8’i adli 
kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 

11 Aralık 2019 tarihinde Mardin’de yapılan ev bas-
kınlarında en az 8 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
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Sadık Eroğlu, Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, 
Barkın Timtik, Barış Yüksel, Betül Varan, Sultan 
Gökçek. İdil Kültür Merkezi en son 9 Kasım 2018 
tarihinde polis tarafından basılmıştı. Gözaltına alı-
nan 8 kişiden 6’sı 2 Mart 2019 tarihinde mahkeme 
tarafından tutuklandı. Tutuklananların isimleri: 
Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu, Emel Yeşilırmak, 
İbrahim Gökçek, Barkın Timtik, Barış Yüksel. 2 ki-
şinin (Betül Varan, Sultan Gökçek) ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki bir halı 
sahada futbol maçı yapan 14 öğretmenin aynı halı 
sahaya maç yapmak için gelen bir savcının talima-
tıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Savcının halı sa-
haya kendi maç saatinden bir saat önce geldiği ve 
o sırada maç yapmakta olan öğretmenleri sahadan 
çıkartmaya çalıştığı, yaşanan tartışma sonucunda 
savcı tarafından çağrılan polislerin öğretmenleri 
gözaltına alıp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü-
ğü ve öğretmenlerin 1 saat sonra serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, söz ko-
nusu savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu 
tarafından bir inceleme başlatıldığını açıkladı.

5 Mart 2019 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesine 
bağlı Şebo köyünde yapılan ev baskınlarında gö-
zaltına alınan 25 kişiden 11’i ‘örgüt üyesi olma’ ge-
rekçesiyle 9 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. Tutuk-
lananların isimleri: Kamuran Barış, Abdulsamet 
Barışan, Fahrettin Demirel, Cesim İvak, Sait Özde-
mir, Sedat Babur, Ahmet Üngün, İsmet Uzundemir, 
Zeydin Yaşlı, Hikmet Subaşı, Burhan Gönül.

6 Mart 2019 tarihinde Mardin E Tipi Cezaevi 
önünde açlık grevleri ile ilgili olarak, HDP yöneti-
cileri ile mahpus yakınları tarafından yapılan basın 
açıklamasından sonra “Biji berxwedanan zinda-
nan” sloganı attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 
Birhat Yalçın, Fikriye Yalçın ve Ruken Ayav isimli 
3 mahpus yakını, 8 Mart 2019 tarihinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

11 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçele-
rinde yapılan ev baskınlarında 9 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi ve gözaltına 
alınanların isimleri öğrenilemedi.

20 Mart 2019 tarihinde Van’ın Merkez, Çaldıran ve 
Erciş ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 22 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Ha-
tice Barıştıran, Gülay Yılmaz, Kaniye Şeker, Beritan 

28 Ocak 2019 tarihinde Van’ın Erciş ilçesinde yapı-
lan ev baskınlarında Bayram Çiçek ve Barış Hezer 
isimli 2 avukat ‘örgüte yardım ettikleri’ iddiasıyla 
gözaltına alındı. 2 avukatın aynı gün içinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldık-
ları öğrenildi.

30 Ocak 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 6’sı müzisyen 11 kişi 
gözaltına alındı. 11 kişi, 31 Ocak 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Serbest bırakılan kişilerden isimleri öğ-
renilenler: Mehmet Güneş, Ferhat Erdem, Maruf 
Güngör, Badin Koyuncu, Ahmet Koyuncu, Rama-
zan Koyuncu, Deniz Koyuncu ve Necmettin Ko-
yuncu.

31 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Hani, Kulp 
ve Silvan ilçelerinde çok sayıda ev ve hayvan ba-
rınağına baskın ve arama yapıldığı, Kulp ilçesinde 
H. A. isimli 1 kişinin evinin duvarında asılı olan 
fotoğraf gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 1 kişinin Kulp İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı’na götürüldüğü bildirildi.

31 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gö-
zaltı gerekçesi ve gözaltına alınan kişilerin isimleri 
öğrenilemedi.

31 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, KHK ile kapatılan Yenikapı Tiyatrosu oyun-
cularından Nazlı Masatçı’nın, bir oyundaki rolü 
nedeniyle, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 
yargılandığı davada İzmir 20. Sulh Ceza Mahkeme-
si tarafından verilen 5 aylık hapis cezasının kesin-
leşmesi üzerine tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı 
Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.

Roboski Katliamı’nda yaşamını yitiren Cemal En-
cü’nün ablası Cahide Encü, 26 Şubat 2019 tarihin-
de Cizre-İdil karayolu üzerindeki bir polis kontrol 
noktasında durdurularak ‘örgüt propagandası yap-
ma’ iddiasıyla gözaltına alındı. Cahide Encü aynı 
gün içinde savcılık ifadesinin ardından serbest bı-
rakıldı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Okmeydanı’nda 
bulunan İdil Kültür Merkezi’ne 26 Şubat 2019 ta-
rihinde polis tarafından baskın düzenlendi. İstan-
bul Valiliği, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskın 
sonrasında aralarında avukat Barkın Timtik’in de 
olduğu toplam 8 kişinin gözaltına alındığını açıkla-
dı. Gözaltına alınanların isimler: Ümit İlter, Caferi 
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kanı Abdülhamit Gül’ün yanıtlaması talebiyle 21 
Mart 2019 tarihinde bir soru önergesi verdi. Soru 
önergesinde Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin 
delillerin karartılıp karatılmadığı; olay günü bölge-
ye giden ambulansa ait kayıtların silinip silinmedi-
ği; savcılığın “yüksekten düşmeye bağlı genel beden 
travması” açıklaması ile Adli Tıp Kurumu’nun dü-
zenlediği otopsi raporunda “araç çarpmasına bağ-
lı travma” arasındaki çelişkinin nedenleri; olayla 
ilgili görgü tanıklarının ifadelerinde yer alan ilgili 
kişilerin neden gözaltına alınmadığı; soruşturmayı 
yürüten savcının görev yerinin neden değiştirildiği 
ve delil karartma iddialarının neden soruşturulma-
dığı ifade edilmektedir.

20 Mart 2019 ve takip eden tarihlerde Bursa’da ya-
pılan ev baskınlarında gözaltına alınan 28 kişiden 
12’si 22 Mart 2019 tarihinde mahkemeye sevk edil-
di. 2 kişi (ses sanatçıları İzzet Gül ile Denge Îzo) tu-
tuklanırken 10 kişi ise (Mazlum Canlı, Suat Akbal, 
Tugay Ketmen, Yunus Yavuz, Mensure Dumlayıcı, 
Yunus Akyol, Doğan Teber, Cemal Bozkurt, Ümit 
Karakaya ve İzzet Işık) serbest bırakıldı.

30 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesinde 
Sipan Melek ve Mahsum Melek isimli 2 sığınma-
cının yapılan kontroller sonrasında telefonlarında 
bulunan fotoğraflar gerekçe gösterilerek gözaltına 
alındığı öğrenildi.

Yazar Seydo Turgut, 2 Nisan 2019 tarihinde Ur-
fa’nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesi öğrenilemedi.

5 Nisan 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
yapılan ev baskınları sonrasında gözaltına alınan 
ve 7 Nisan 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla ser-
best bırakılan Barış Annesi Emine Özek ve Behiye 
Nayır’ın 9 Nisan 2019 tarihinde ifadelerinin alın-
masından sonra tutuklama talebiyle çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırıldıkla-
rı öğrenildi.

6 Nisan 2019 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 
Mehmet Demir isimli bir kişi, ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçlamasıyla hakkında açılmış olan davada 
kesinleşmiş 12 aylık hapis cezası olduğu gerekçesiy-
le tutuklandı.

8 Nisan 2019 tarihinde Muş’un Malazgirt ilçesinde 
‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla gözaltına alı-
nan 7 kişi, 10 Nisan 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Tayan, Hamdi Bayhan, Elif Yiğit, Bazi Aşkan, Çetin 
Uyar, Songül Taş, Mesut Erzengin, Ahmet Kaya, 
Hikmet Uzunyay, Delil Aksoy, Star Emek, Gürsel 
Kamaç, Faysal Parlak, Cemil Duman, Kadir Top-
rak, Hakan Demir, M. Ali Sönmez, Ramazan Du-
man ve Azat Gündoğan.

20 Mart 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev bas-
kınlarında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
ların isimleri: Reşit Erden, Halil Erden, Mahsum 
Erden, Adil Erden, Sonya Erden, Emine Erden ve 
HDP Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Yıldırım.

20 Mart 2019 tarihinde Hakkari’nin Merkez ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında Pervin Aksaç ve 
Oktay Durgun isimli 2 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

20 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Merkez, Cizre 
ve Uludere ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 9 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimle-
ri: Murat Kabul, Abdullah Güngen, Rahmet Bayar, 
Cahide Zeybek, Serdar Şengül, Osman Şen, Rıdvan 
Paksoy, Mehmet Yaman ve Zeydan Şengül.

20 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ve Dar-
geçit ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 7 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Nesim 
Keleş, İhsan Demir, Ali Alan, Yusuf Aslan, Sabri 
Aslan, Mürşit Aslan, Ömer Akpolat.

20 Mart 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
isimleri: Suat Akbal, Tugay Ketmen, Cihan Aslan-
giri, Mensure Dumlayıcı, Mazlum Canlı, Deniz 
Kaya, Garip Kaya, Cemal Bozkurt ve Yunus Akyol.

20 Mart 2019 tarihinde Sakarya’da gözaltına alınan 
4 kişiden 1’i (Seyfettin Çetin) 22 Mart 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 3 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Mart 2019 tarihinde Giresun’da Şaban Vatan 
isimli kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 
Şaban Vatan’ın ağabeyi tarafından, ‘akli dengesinin 
yerinde olmadığı’ yönündeki şikayet olduğu öğre-
nildi. Şaban Vatan aynı gün içinde serbest bırakıl-
dı. Şaban Vatan’ın kızı Rabia Naz Vatan, Giresun’un 
Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 
günü yaralı bulunmuş ve kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirmişti. Şaban Vatan bir süredir sos-
yal medya aracılığıyla kızının ölümüne neden olan 
olay ve kişilerin örtbas edildiğini iddia etmekteydi. 
CHP Giresun milletvekili Necati Tığlı, Adalet Ba-
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7 Mayıs 2019 tarihinde Batman’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 8 kişiden 1’i çocuk ol-
mak üzere 2’si, 9 Mayıs 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olma’, ‘örgüt propagandası yapma’ ve ‘trafik akışını 
engelleme’ iddialarıyla tutuklandı. Tutuklananların 
isimleri: W. K. (15) ve Muhammed Şerif Çiçekli 
(18). PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tec-
ridin kaldırılması talebiyle Batman Atatürk Bulvarı 
Basın Kavşağı’nda 28 Nisan 2019 tarihinde “insan 
zinciri” oluşturarak yolu trafiğe kapattıkları gerek-
çesiyle gözaltına alınan söz konusu 8 kişiden 6’sı 2 
Mayıs 2019 tarihinde tutuklanmıştı.

23 Mayıs 2019 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 
Ümit Emrah Köse isimli 1 kişi 29 Mayıs 2019 ta-
rihinde, hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bı-
rakma’ ve ‘örgüt üyesi olma’ iddialarıyla Hakkari’de 
açılan ve yakalama kararı bulunan soruşturma kap-
samında mahkeme tarafından tutuklandı. Ezilenle-
rin Hukuk Bürosu, 26 Mayıs 2019 tarihinde yap-
tığı açıklamada, Ümit Emrah Köse’nin gözaltında 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığını 
belirtmişti.

18 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesine 
bağlı Dergili mahallesinde yaşanan ve 1 polis me-
muru ile 2 militanın öldüğü çatışma sonrasında ya-
pılan ev baskınlarında gözaltına alınan 54 kişinin 
götürüldükleri Urfa Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’nde işkence ve diğer kötü mu-
ameleye maruz kaldığı iddia edilmişti. 29 Mayıs 
2019 tarihinde mahkemeye sevk edilen 28 kişiden 
13’ü (Celal Ercan, Celal Yıldırım, Cindi Zincirkı-
ran, Mehmet Alakuş, Zeki Alakuş, Besravi Atma-
ca, Fahrettin Alakuş, Fatma Alakuş, Mustafa Kah-
raman, Ömer Gül, Vakas Kılıç, Gazelay Alakuş ve 
Mehmet Salih Yıldız) ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklandı. 15 kişi ise serbest bırakıldı. 

29 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 28 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’nin mer-
kez ilçesinde bir iş yerine görev amacıyla giden 6 
zabıta memurunun, işyerine korumalarıyla gelen 
Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in talimatıyla gözaltına 
alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlar aynı gün 
içinde serbest bırakıldı.

29 Mayıs 2019 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında 4 kişi (Cafer Karakuş, 
Suat Karakuş, Yılmaz Erol ve soyadı öğrenilemeyen 
Veysel adlı kişi) gözaltına alındı.

18 Nisan 2019 tarihinde Urfa’nın Haliliye ilçesinde 
düzenlenen ev baskınında Rohat Aktaş isimli 1 ki-
şinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.

25 Nisan 2019 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 4 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
Serkan Altan, Nasır Barlık, Aydın Arıtürk ve soy 
ismi öğrenilemeyen Zeki isimli bir kişi.

25 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan il-
çesinde yapılan ev baskınında 1 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin ismi 
öğrenilemedi.

27 Nisan 2019 tarihinde Siirt’in Kurtalan ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan 3’ü aynı gün çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklananların 
isimleri: Hakan Selam, Ramazan Olam ve Ali Oğuz.

25 Nisan 2019 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 8 kişi-
den (Serkan Altan, Mehmet Zeki Bulut, Sadullah 
Karabaş, Aydın Gökmen, Mehmet Tahir Ekinci, 
Mehmet Veysi Çere, Nasır Balkı ve Aydın Arıtürk) 
3’ü 29 Nisan 2019 tarihinde tutuklandı, 5 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan-
ların isimleri: Serkan Altan, Mehmet Zeki Bulut ve 
Sadullah Karabaş.

27 Nisan 2019 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 3’ü çocuk 9 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan ço-
cukların emniyetteki ifade işlemlerinin ardından, 6 
kişinin ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıy-
la aynı gün içinde serbest bırakıldıkları öğrenildi.

29 Nisan 2019 tarihinde Antep’te yapılan ev baskın-
larında 21 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ba-
sında yer alan haberlerden, gözaltı gerekçesinin 21 
Mart 2019 tarihinde Antep’te düzenlenen Newroz 
kutlamalarında halay çekmek ve slogan atmak ol-
duğu öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Azad Kaygusuz, Muhammet Tutuş, 
Vedat Altuğ, Mihrican Aslan, Nihat Tekin. 21 kişi 
30 Nisan 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Nisan 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev bas-
kınlarında ‘örgüt propagandası yaptıkları’ iddiasıy-
la gözaltına alınan 24 kişi 1 Mayıs 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.
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27 Haziran 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında 8 kişinin gözaltına alındı-
ğı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri öğreni-
lemedi.

27 Haziran 2019 tarihinde İzmir’in Konak, Torba-
lı, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde yapılan ev 
baskınlarında 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltı gerekçesinin ‘örgüte yardım etme’ olduğu 
öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri öğrenile-
medi.

30 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev 
baskınlarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğ-
rencisi 5 kişi gözaltına alındı. Mezuniyet töreninde 
eylem yapacakları iddiasıyla gözaltına alınan 5 ki-
şinin aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap il-
çesinde yapılan ev baskınlarında aralarında kanser 
hastası 2 kişinin de olduğu 8 kişinin (kanser hastası 
olan Aziz Aykut ve Ramazan Aykut ile Agit Dur-
muş, Şaban Çokdoğan, Şükrü Güven, Ali Akdağ, 
Ekrem Yiğit ve Selim Abi) gözaltına alındığı ve bas-
kınlar sırasında gözaltına alınanlar ile evde bulu-
nan diğer kişilerin polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı öğrenildi. S. Y. (17, e) isimli bir çocuğun 
vücudunda polis şiddetine bağlı olarak morluklar 
oluştuğu bildirildi.

6 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 27 Haziran 2019 tarihinde HDP üyelerine 
yönelik bir soruşturma kapsamında Urfa’da yapılan 
ev baskınlarında ailesi ile beraber gözaltına alınan 
N. Z. B. (15, k) isimli bir çocuğun halen Urfa Em-
niyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’nde gözaltında tu-
tulduğu öğrenildi. Gözaltı süreleri 2 kez uzatılan 8 
kişinin 8 Temmuz 2019 tarihinde mahkemeye sevk 
edileceği bildirildi. Urfa Barosu avukatlarından 
Sevda Çelik Özbingöl, gözaltı süresinin uzatılması 
için götürüldükleri mahkemede hakimin N. Z. B.’yi 
avukatı olmadan sorgulamak isteyip kararından 
önce avukatlara söz hakkı vermediğini belirtti.

Şırnak’ın Uludere ilçesinin eski Belediye Eş Başkanı 
Yunus Ürek ile önceki dönem belediye meclis üye-
liği yapmış olan Abdullah Ürek ve Cevher Paksoy 
10 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alındı. Gözal-
tına alınan 3 kişi aynı gün içinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldıkları öğrenildi.

24 Mayıs 2019 tarihinde Erzurum’un Karayazı il-
çesinde gözaltına alınan Medeni Gündüz isimli 1 
kişinin 29 Mayıs 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ 
iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

5 Haziran 2019 tarihinde, İzmir Şakran Kadın Ce-
zaevi’nde tutulan annesi Yıldız Davran’ı görmek 
üzere giden Besime Davran isimli 1 kişi, daha ön-
ceki ziyaretlerde ‘kolluk kuvvetlerine hakaret etti-
ği’ gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında 
ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Besime Dav-
ran’ın aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Akademisyen Zeliha Gizem Sayın, hakkında açılan 
bir davanın yurtdışında bulunduğu sırada görülen 
duruşmasında mahkemenin verdiği yakalama ka-
rarı gerekçe gösterilerek İstanbul Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda pasaport işlemleri sırasında gözal-
tına alındı. Zeliha Gizem Sayın ifade işlemleri için 
İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Zeliha Gizem Sayın 
ifade işlemlerinin ardından aynı gün içinde serbest 
bırakıldı.

13 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’un Maltepe il-
çesinde Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştır-
maları Vakfı (BEKSAV) tarafından düzenlenen 4. 
Direniş Günleri Festivali kapsamında yapılan bir 
söyleşi sırasında, söyleşiden önce “İstanbul Sokak-
ta” gazetesini dağıtan 4 kişi, gazete hakkında top-
latma kararı olduğu gerekçesiyle polis tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: 
Gülcan Taşkıran, Cansu Akkuş, Halit Kaya ve Okan 
Karababa. 4 kişi (Gülcan Taşkıran, Cansu Akkuş, 
Halit Kaya ve Okan Karababa), 17 Haziran 2019 ta-
rihinde savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

20 Haziran 2019 tarihinde İstanbul’da Halkın Hu-
kuk Bürosu’na yapılan polis baskınında 4’ü avukat 
7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar: Avukat-
lar Ebru Timtik, Ayşegül Çağatay, Görkem Ağdede, 
Nadide Özdemir ile Gülser Sarıgül, Kamile Kayır 
ile Özhan Aslan. 7 kişiden 6’sı, 25 Haziran 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklandı. Özhan Aslan isimli bir kişi ise serbest 
bırakıldı. Tutuklananlar: Avukatlar Ebru Timtik, 
Ayşegül Çağatay, Görkem Ağdede, Nadide Özde-
mir ile Gülser Sarıgül ve Kamile Kayır.

19 Haziran 2019 tarihinde Bingöl’de gözaltına alı-
nan Norveç vatandaşı Roger Carlsen, 22 Haziran 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı.
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keri operasyon sırasında, 4 kişinin (Mehmet Ruhi 
Bakır, Şemsettin Sunyar, Halil Değer ve Ekrem 
Değer) gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutan-
lığı’na götürüldükleri öğrenildi. Çınar Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın verdiği gizlilik kararından dolayı 
gözaltı gerekçesi ve gözaltına alınan kişilerin duru-
mu öğrenilemedi.

1 Ağustos 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında 9 kişi ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenile-
medi.

2 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında 1 hekim ve 3 sağlık çalı-
şanının (N. S. ile sağlık görevlisi Ş .E., A. K. ve A. 
T.) gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 4 
kişi 3 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
tutuklandı.

9 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar il-
çesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 3 
kişi, 13 Ağustos 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ 
ve ‘örgüte yardım etme’ iddialarıyla tutuklandı. Tu-
tuklananların isimleri: 4 aylık hamile olduğu bildi-
rilen Rabia Akgün, Mehmet Emin Akgün ve ismi 
öğrenilemeyen 1 kişi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Bitlis’in Merkez, Adil-
cevaz, Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yapı-
lan ev baskınlarında 9 kişinin ‘örgüt üyesi olma’ ve 
‘örgüt propagandası yapma’ iddialarıyla gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri 
öğrenilemedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 23 Ağustos 2019 ta-
rihinde yapılan ev baskınlarında 3 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
Berkant Alakuş, Gencay Güneşsu ve Mesut Ağırtaş.

17 Ağustos 2019 tarihinde ‘örgüt propagandası 
yapma’ iddiasıyla Urfa’da gözaltına alınan 7 kişi 
(Mahmut Tutal, Bilal Çay, Mahmut Yaşar, Arif 
Kaplan, Mahmut Polat, İbrahim Şimşek ve Hüse-
yin Tanğat), 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 
27 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.

Urfa’nın Bozova ilçesinde yapılan ev baskınlarında 
İpek Şeker ve Zilan Zincirkıran isimli 2 kadının, 4 
aylık bebekleriyle birlikte gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemezken, 2 kadının 
ve 2 bebeğin Urfa Emniyet Müdürlüğü’ne götürül-
düğü bildirildi. 2 kadının, 28 Ağustos 2019 tarihin-

11 Temmuz 2019 tarihinde PKK’ye yönelik bir so-
ruşturma kapsamında İzmir’de yapılan ev baskınla-
rında 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözal-
tına alınanların isimleri öğrenilemedi.

12 Temmuz 2019 tarihinde yapılan ev baskınları 
sonucu Mehmet Yılmaz ile Bengisu Demirel isimli 
2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca Yüksel 
Caddesi’nde “İşimi geri istiyorum” eylemi yapan 
kamu emekçilerinden Acun Karadağ’ın da aynı ta-
rihte evinin basıldığı ve evde bulunan bilgisayara 
ve kimi kitaplara el konulduğu bildirildi. 12 Tem-
muz 2019 tarihinde saat 18.00’de yapılan “İşimi 
Geri İstiyorum” eyleminde gözaltına alındıktan 
sonra sağlık muayenesi için götürüldüğü hastanede 
hakkında soruşturma olduğu gerekçesiyle Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler tarafından tekrar 
gözaltına alınan Merve Demirel, 24 Temmuz 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan Bengisu Demirel ise 
tutuklandı. Bengisu Demirel, avukatlarının yaptı-
ğı itirazın değerlendirilmesi sonucunda 13 Kasım 
2019 tarihinde cezaevinden tahliye edildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 11 Temmuz 2019 tarihin-
de bir çöp konteynerinde bulunan el yapımı pat-
layıcının patlaması sonucunda 3 bekçinin yaralan-
masıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişi 13 Tem-
muz 2019 tarihinde savcılık ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldı.

24 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir 
ilçesinde polis zırhlı aracına yönelik düzenlenen 
saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü çocuk 
4 kişi [A. E. (17), M. A. (17) ve kardeşi M. A. (16) ile 
D. O.] 30 Temmuz 2019 tarihinde tutuklandı. S. U. 
isimli 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
dı. M. A. (17) ve A. E. (17) isimli 2 çocuğun gözal-
tına alındıktan sonra götürüldükleri boş bir arazide 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldıkları 
bildirilmiş, daha sonra bu 2 çocuğun Çocuk Şube 
yerine Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldükleri 
ve orada da işkence ve diğer kötü muameleye ma-
ruz kaldıkları öğrenilmişti.

25 Temmuz 2019 tarihinde Bitlis’te gözaltına alı-
nan yazar Gulgeş Deryaspî’nin 30 Temmuz 20109 
tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandığı 
öğrenildi.

31 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yürütülen as-



Örgütlenme ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

153Türkiye İnsan Hakları Vakfı

4 Ekim 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında, düğünlerde Kürtçe şarkı 
seslendiren 8 müzisyen ‘örgüt propagandası yapma’ 
iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 
isimleri öğrenilenler: Ahmet Sar, Menduh Sar, As-
lan Akmış ve Ünal Ayneli.

6 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’de yapılan ev bas-
kınında Abdullah Kaya isimli 1 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Baskın sırasında polislerin evin 
kapısını kırarak, Abdullah Kaya’nın babası Şükrü 
Kaya’nın göğsüne silah dayadığı, Abdullah Kaya’yı 
ise yere yatırıp ters kelepçe uygulayarak gözaltına 
aldıkları bildirildi.

27 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesi kır-
salında bir sulama kuyusu çevresinde askerler ile 
HPG militanı olduğu iddia edilen iki kişi arasında 
çıkan çatışma sırasında bölgede bulunan ve gözal-
tına alınan sulama işçisi Eşref Çağur, 6 Ekim 2019 
tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüte yardım ve 
yataklık’ gerekçesiyle tutuklandı.

6 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan 
Alman vatandaşı 6 kişiden 4’ü, Almanya Demok-
ratik Kürt Toplum Merkezi’ne (NAV-DEM) üye 
oldukları gerekçesiyle ‘örgüt propagandası yapmak’ 
ve ‘örgüt üyesi olmak’ iddialarıyla tutuklama tale-
biyle aynı gün sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla 
serbest bırakıldı. 2 kişi için gözaltı süresinin 4 gün 
daha uzatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Alman 
vatandaşlarının isimleri öğrenilemedi.

7 Ekim 2019 tarihinde Barış Annesi Nazife Yiğit’in, 
HDP grup toplantısı için Ankara’ya giderken Ur-
fa’nın Birecik ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

7 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden 5’i 10 
Ekim 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. 1 kişi (M. E.) ise ‘örgüt üyesi olma’ iddia-
sıyla mahkeme tarafından tutuklandı.

7 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 6 kişiden 4 kişi (Dev-
rim Ayık ile Zilan Esen, Emin Dara, Barış Dalkılıç) 
12 Ekim 2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme ta-
rafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 2 
kişi ise (Şevin Ağaoğlu ve Emre Alpar) adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

4 Ekim 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 

de çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bıra-
kıldıkları öğrenildi.

Urfa’nın Bozova ilçesinde 28 Ağustos 2019 tari-
hinde yapılan ev baskınlarında ise Osman Kılıç ve 
Mehmet Kılıç isimli 2 kişinin gözaltına alındığı öğ-
renildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinde 28 Ağustos 2019 tarihinde 
yapılan ev baskınlarında 6 kişinin gözaltına alın-
dığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: 
Nuho Ceyran, Osman Akgün, Ahmet Dağtekin, 
Halil Demir, Kadir Samur ve Mehmet Samur.

Bingöl’de yapılan ev baskınında 27 Ağustos 2019 
tarihinde gözaltına alınan Zeynep Yurtsever adlı 1 
kişi aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı.

30 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden İzmir’in Ödemiş, Menemen ve Seferihisar 
ilçeleri ile Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan ev 
baskınlarında 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde 29 Ağustos 2019 tari-
hinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 
kişinin (Ahmet Kaya, İlhan Budak, Musa Taşdemir 
ve Berhem Işık) aynı gün içinde çıkarıldıkları mah-
keme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuk-
landığı öğrenildi.

3 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Derik ve Mazı-
dağı ilçeleri arasında bir yol kontrol noktasında 3 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alı-
nanların isimleri öğrenilemedi.

24 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Diyarbakır il binası önünde kayıp 
çocukları ile ilgili oturma eylemi yapan kişilerin 
“tehdit” şikayeti üzerine 23 Eylül 2019 tarihinde 
gözaltına alınan Mehmet Nesih Güleç isimli bir ki-
şinin, ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla çıkarıldığı mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla 24 Eylül 2019 
tarihinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Cizre Belediyesi tarafından düzenlenen Mem û Zîn 
Gençlik Kültür ve Sanat Festivali’ne katılmak üze-
re çeşitli kentlerden Şırnak’ın Cizre ilçesine gelen 
21 kişinin 5 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alındığı 
öğrenildi. Cizre Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şubesi’ne götürülen 21 kişinin isimleri öğ-
renilemedi.
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28 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ta yapılan ev bas-
kınlarında 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanların isimleri: Zahide Barınç, El-
mas Kulter ve Abdulselam Baysal.

30 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Silvan ve Hani ilçelerinde yapı-
lan ev baskınlarında 5 kişinin gözaltına alındığı öğ-
renildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri ve gözaltı 
gerekçesi öğrenilemedi.

31 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bağlı Karahasan 
köyünde yapılan ev baskınlarında 2 kişinin (Ahmet 
Erdak ve Mehmet Erdak) gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltına alınan 2 kişi 1 Kasım 2019 tarihin-
de serbest bırakıldı.

9 Kasım 2019 tarihinde Ankara’nın Etimesgut ilçe-
sinde Elya Yapı’ya ait bir şantiyede çalışan ve üc-
retleri ödenmeyen 30 işçinin, “ücretlerinin ödene-
ceği” söylenerek Etimesgut Polis Karakolu’na götü-
rüldükleri ve burada firma yetkililerinin “şantiyeyi 
terk etmedikleri” gerekçesiyle haklarında yaptıkları 
şikayet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi. 
İsimleri öğrenilemeyen 30 kişinin 10 Kasım 2019 
tarihinde serbest bırakıldığı bildirildi.

1 Kasım 2019 tarihinde Kars’ın Digor ve Kağız-
man ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 9 kişiden 2’si (Selahattin Deniz ve Mühittin 
Sayın) 8 Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ 
iddiasıyla mahkeme tarafından tutuklandı. 7 kişi 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 Kasım 2019 tarihinde Mardin’in Dargeçit ilçesi-
ne bağlı Değerli, Kılavuz, Umutlu ve Baysun kırsal 
mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 10 kişi gö-
zaltına alındı. 10 kişinin 21 Kasım 2019 tarihinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi. Mustafa Aslan, Halil 
Bozkurt, Celal Doğan, Yusuf Akın, Fasiha Kar ve 
Mahmut Kaya savcılık ifadelerinin ardından ser-
best bırakılırken Hüsamettin Kaya, Bedri Günbey, 
Lokman Kaya ve Mehmet Siddik adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

14 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da ‘polise sal-
dırı olayına karıştığı’ ve ‘2015’te ele geçirilen bir 
patlayıcıda parmak izi tespit edildiği’ iddialarıy-
la gözaltına alınan, HDP Diyarbakır milletvekili 
Remziye Tosun’un oğlu Muhammet Şiyar Tosun 15 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

müzisyen ‘örgüt propagandası yaptıkları’ iddiasıyla 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından 7 Ekim 2019 ta-
rihinde tutuklandı. Tutuklananlardan isimleri öğ-
renilenler: Ahmet Sar, Menduh Sar, Aslan Akmış 
ve Ünal Ayneli.

7 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ve 
Yüksekova ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 14 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerek-
çesi ve gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

7 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 5 Ekim 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev 
baskınlarında üniversite öğrencisi 8 kişinin gözal-
tına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isim-
leri: Yalçın Keskinöz, Gozel Güzelkent, Nesrin Yüz-
güllü, Barış Çığlı, Ahmet Erdem, Ramazan Kaya, 
Kahraman Teber, Elif Aslan.

12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy il-
çesinde, hakkındaki bir soruşturma kapsamında 
ifadesi eksik olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 
stajyer avukat Doğukan Ünlü’nün 14 Ekim 2019 
tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

15 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 27 Eylül 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçe-
sinde ölen HPG militanı Uğurcan Dindar’ın babası 
Mahmut Dindar’ın Van’daki defin işleminin ardın-
dan gözaltına alındığı öğrenildi.

4 Ekim 2019 tarihinde Mersin’de gözaltına alınan 
üniversite öğrencisi 12 kişiden 3’ünün (G. K., E. A. 
ve B. Ç.) 16 Ekim 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi ol-
mak’ iddiasıyla tutuklandığı, 9 kişinin ise adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mardin’in Derik ilçesinin Çataltepe, Adak, Doğan-
cı ve Develi kırsal mahallelerinde 21 Ekim 2019 ta-
rihinde yapılan ev baskınlarında 12 kişinin gözaltı-
na alındığı öğrenildi. 12 kişiden 1’i (Yusuf Temel) 
31 Ekim 2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. 11 kişi ise (Şeyh-
mus Temel, Abdurrahman Temel, İbrahim Temel, 
Mahmut Temel, Seyit Savcı, Bedirhan Savcı, Enver 
Demli, Nezir Demli, Tahir Adal, Mehmet Bilgen ve 
Mehmet Sıddık Aksak) adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

26 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesin-
de Yorulmaz Mahallesi’nde N. K. isimli 1 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğ-
renilemedi.
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ve Muzaffer Turşak. 11 kişi 2 Aralık 2019 tarihinde 
serbest bırakıldı.

27 Kasım 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev baskı-
nında İrfan Erdem isimli 1 kişinin gözaltına alın-
dığı öğrenildi.

27 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i (Adnan 
Ünlü) ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, 1’i (İdris De-
mirbaş) ise ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
28 Kasım 2019 tarihinde tutuklandı. 2 kişinin (Gül 
Ekinci Benek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi) adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

29 Kasım 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde yol 
kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı oldu-
ğu gerekçesiyle Mervan Dündar isimli kişi gözaltı-
na alındı. Mervan Dündar Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde 13 Kasım 2019 tarihinde kendisini polis 
olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırılmaya çalışıl-
dığı iddiasıyla emniyete şikayette bulunmuş, daha 
sonra İHD’ye başvuru yapmıştı. Mervan Dündar’ın 
hakkında açılan soruşturma kapsamında götürül-
düğü Hakkari’de 3 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüte 
yardım ve yataklık etme’ iddiasıyla tutuklandığı 
öğrenildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 29 Kasım 2019 tari-
hinde ‘6415 sayılı terörizmin finansmanının önlen-
mesi hakkında kanuna muhalefet etme’ suçlama-
sıyla gözaltına alınan 7 kişinin (N. S., B. S., Ç. K., 
A. Ç., Y. U., İ. U. ve Y. S.) 30 Kasım 2019 tarihinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir eve yapılan 
polis baskınında, aile bireylerinin zorla banyoya 
kapatılarak evde arama yapıldığı, aile bireylerinin 
telefonlarına el konulduğu ve Mazlum Çiçek ve 
Mahir Çiçek isimli 2 kişinin fiziksel şiddet kullanı-
larak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemedi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 3 Aralık 2019 tari-
hinde yapılan ev baskınında Remzi Çağlı isimli 1 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerek-
çesinin 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında Kobanê 
için yapılan eylemlerin görüntülerinin incelenmesi 
sonucu başlatılan bir soruşturma olduğu bildirildi. 
Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 
kişi (Sunar Akbulut, Gürciye Salhan ve Yıldız Kaya) 
28 Kasım 2019 tarihinde ‘örgüte yardım ve yatak-

19 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ses sanat-
çısı Şenol Akdağ 21 Kasım 2019 tarihinde mahke-
me tarafından ‘örgüt propagandası yapmak’ iddia-
sıyla tutuklandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 23 Kasım 2019 
tarihinde gece 03.30 civarında evi basılan Fekrat 
Kurt isimli kişinin özel harekat polisleri tarafından 
gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğünün bilin-
mediği öğrenildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 23 Kasım 2019 
tarihinde bir kafede oturan İbrahim Ay isimli 1 
kişinin, kafeye gelen yüzleri maskeli polisler tara-
fından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı 
öğrenildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 21 Kasım 2019 tari-
hinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan Zey-
nep Konğ isimli 1 kişinin 22 Kasım 2019 tarihinde 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

22 Kasım 2019 tarihinde Balıkesir’de yapılan ev 
baskınında Hatice Köşker isimli 1 kişinin gözaltına 
alındığı ve hakkında açılan soruşturmanın yürütül-
düğü Adana’ya götürüldüğü öğrenildi. Hatice Köş-
ker 25 Kasım 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinde 22 Kasım 2109 ta-
rihinde yapılan ev baskınlarında jandarma tarafın-
dan gözaltına alınan 8 kişi 23 Kasım 2019 tarihinde 
serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: 
Tufan Yılmaz, Sedi Yılmaz, Nimet Yılmaz, Gıyaset-
tin Sönmez, Mahfuz Sönmez, Şemsettin Bülbül, 
Abdülkerim Bülbül ve Salih Kartal.

26 Kasım 2019 tarihinde Van’da yapılan ev baskın-
larında gözaltına alınan 20 kişiden 5’i ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ ve ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
29 Kasım 2019 tarihinde tutuklandı, 15 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişi-
lerin isimleri: İzzet Işık, Nihat Işık, Hazar Dayan, 
Harun Boğa ve Ferhat Arslanboğa.

26 Kasım 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev bas-
kınlarında en az 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltı alı-
nanlardan isimleri öğrenilenler: Yahya Yel, Hasan 
Yel, Abdulvahap Eren ve Cihan Vural.

27 Kasım 2019 tarihinde Siirt’in merkez ve Per-
vari ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 11 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Halit Pömen, Bahyettin Okur, Bedri 
Şahbudak, Zeydin Eksik, Kenan Yavuz, Hacı Tukat 
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Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt propagandası yapmak’ 
ve ‘örgüt üyesi olmak’ iddialarıyla tutuklandığı öğ-
renildi.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde 6 
Aralık 2019 tarihinde polis ve jandarma tarafından 
yapılan operasyon sonrasında ölen Murat Kaya’nın 
kardeşleri Maksut ve Fettah Yalçın’ın 10 Aralık 
2019 tarihinde gözaltına alındığı öğrenildi.

11 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ve 
Kayapınar ile Dicle, Lice, Hani ve Kocaköy ilçele-
rinde yapılan ev baskınlarında 17 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin ‘örgüte yar-
dım etmek’ olduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar-
dan isimleri öğrenilenler: Ferman Nergiz, Harun 
Oyunlu, Adem Nazlıer.

11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev 
baskınlarında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di. Gözaltı gerekçesinin cezaevlerindeki açlık grevi 
eylemleri sırasında mahpuslara para göndermek 
olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
Şerafettin Uymaz, Sait Uymaz, Nilüfer İlhan, Engin 
Yeşilyurt, Vacettin Güler ve Pınar Ceylan.

12 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde yapılan ev baskınlarında 22 kişinin gözal-
tına alındığı bildirildi.

Cezaevi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecridin sona ermesi talebiyle açlık grevi yapan 
mahpuslara para gönderdikleri gerekçesiyle gözal-
tına alınan 10 kişi 14 Aralık 2019 tarihinde 9’u adli 
adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

17 Aralık 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev bas-
kınlarında F. S. isimli bir kişi gözaltına alındı. Bas-
kın sırasında evde bulunan kişilerin polisi fiziksel 
ve sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

9 Aralık 2019 tarihinde Edirne’de gözaltına alın-
dıktan sonra götürüldüğü Mersin Emniyet Müdür-
lüğü’nde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 
kaldığı bildirilen Gernas Atuğ isimli kişi 19 Aralık 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

20 Aralık 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesine 
bağlı Çayköy’de 6 kişinin, köye gelen askerler tara-
fından gözaltına alındığı ve Mardin Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. Gözaltına alı-
nan kişilerin isimleri: Sercan Dölek, Vedat Belgin, 
Halil Belgin, Nezir Demir, Aydın Özrak ve Bedret-
tin Özge.

lık etme’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Remzi Çağlı’nın 
hakkında açılmış bir davada kesinleşmiş cezası 
olduğu gerekçesiyle 6 Aralık 2019 tarihinde tutuk-
landığı öğrenildi. 

7 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar kö-
yünde 6 Aralık 2019 tarihinde polis ve jandarma 
tarafından yapılan operasyon sonrasında 8 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. 8 kişiden 6’sı (Hanım 
Aksoy, Gönül Aksoy, Ahmet Aksoy, Kemal Ak-
soy, Birgül Çetin ve Zozan Kaya) 12 Aralık 2019 
tarihinde serbest bırakıldı. 2 kişi (Cemal Aksoy ve 
Fikret Çetin) ise ‘örgüte yardım etmek’ iddiasıyla 
tutuklandı. Söz konusu haberlerde köyde yaşayan 
kişilerin köy dışına çıkışlarına izin verilmediği ve 
işkenceye maruz kaldıkları iddia edildi.

Diyarbakır’ın Çınar, Bağlar ve Kayapınar ilçesine 
bağlı köylerde, 8 Aralık 2019 tarihinde yapılan ev 
baskınlarında 24 kişi gözaltına alındı. ÖHD gözal-
tına alınan kişilerin işkenceye maruz kaldıklarına 
dair bilginin kendilerine ulaştığını duyurdu. Gö-
zaltına alınanların isimleri: İsmet Yıldız, Hakan 
Yıldız, Mehmet Akyüz, Kabahıdır köyü muhtarı 
Nail Toprak, İsmet Akar, İbrahim Çiftçi, Recep 
Çiftçi, Lokman Çiftçi, Abdulkadir Yağar, Ahmet 
Doğan, Mahmut Derse, Ahmet Derse, Fırat Çe-
tin, Zeki Güçlü, Abdulkadri Eken ve ismi öğreni-
lemeyen oğlu. Gözaltına alınanlarla görüşmek için 
giden avukatların görüştürülmedikleri, köylerde 
yaşayan kişilerin ise köyden çıkışlarının engellen-
diği öğrenildi. 21 kişi 19 Aralık 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’, 
‘örgüte yardım etme’ ve ‘patlayıcı madde bulundur-
ma’ iddialarıyla tutuklandı. Zihinsel engelli olduğu 
bildirilen 1 kişi 13 Aralık 2019 tarihinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 2 
kişi ise 19 Aralık 2019 tarihinde adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 6 Aralık 2019 tarihin-
de ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgütü finanse 
etmek’ iddiasıyla gözaltına alınan 29 kişiden 8’i 8 
Aralık 2019 tarihinde serbest bırakıldı. 11 kişi 17 
Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüte 
finansal destek sağlama’ suçlarından sevk edildik-
leri mahkeme tarafından tutuklandı. 18 kişi ise aynı 
tarihte serbest bırakıldı.

8 Aralık 2019 tarihinde Tunceli’de konser sonrası 
gözaltına alınan ses sanatçısı Yılmaz Çelik’in 10 
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kıldığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden isim-
leri öğrenilenler: A. B., L. B., D. T. ile Hazal Külter, 
Kasım Külter, Sadık Tekne, Zeynep Tekne, Mustafa 
Kapar, Emine Kapar, Salih Tunç, Sadık Kaplan, Ser-
hat Kapar, Kadriye Kapar.

28 Aralık 2019 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesinde 
bulunan Kültür Sokak’ta esnaflık yapan 3 kişinin 
(Ercan Tay, Ersin Tay ve Devran Altekin) işletmele-
ri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle gözaltına alındık-
ları, gözaltı işlemi sırasında yere yatırılarak ters ke-
lepçe uygulamasına maruz kaldıkları öğrenildi. Söz 
konusu 3 kişinin 29 Aralık 2019 tarihinde serbest 
bırakıldığı bildirildi.

27 Aralık 2019 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde 
yapılan ev baskınında gözaltına alınan Bozan Ka-
rayılan isimli 1 kişi 30 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

18 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan 
3 kişiden 2’si (Barbaros Aslan ve Dağhan Beşli) 20 
Aralık 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılırken, 1 kişi (Sezai Demirtaş) tutuklandı.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde yapıla-
cak “Las Tesis” eylemi hakkında, 24 Aralık 2019 
tarihinde kadınları hedef alan bir basın açıklaması 
yapan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerine tep-
ki gösteren 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Ley-
lanur Mavili, Esmanur Çağlak, Öykü Berre Özkan, 
Nazlı İkra Öztay, Nisan Çıra, Zeynep Kurt.

Siirt’in Pervari ilçesindeki Doğan köyüne bağlı Ka-
ramık mezrasının 24 Aralık 2019 tarihinde askerler 
tarafından abluka altına alındığı, evlerde arama ya-
pıldığı ve 3’ü çocuk 19 kişinin ‘örgüt propagandası 
yapma’ ve ‘örgüte eleman kazandırma’ iddialarıyla 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 
70 yaşındaki Ahmet Tunç’un aynı gün serbest bıra-
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maK’ iddialarıyla açılan davanın görülmesine 15 
Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme da-
vanın Figen Yüksekdağ hakkında Ankara 16. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ile birleştirilme-
sine karar verdi.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlan-
dı. 

İddianamede Figen Yüksekdağ’ın 2016 yılı içinde 
katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri 
nedeniyle ‘hükümeti aşağılama’ ve ‘suç ve suçluyu 
övme’ suçlarından 4 yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılması istenmektedir.

Davanın ilk duruşması 19 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Figen Yüksekdağ duruşmaya SEGBİS 
aracılığıyla katıldı. Mahkeme davanın Ankara 16. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan dava ile 
birleştirilmesi için dava dosyasının Ankara’ya gön-
derilmesine karar verdi.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında 2016 yılında Van’da yaptığı bir konuşmada 
‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, 
devletin kurum ve organlarını aşağıladığı’ iddia-
sıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

İddianamede Figen Yüksekdağ’ın Türk Ceza Kanu-
nu’nun 301. maddesi uyarınca 6 aydan 2 yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 
Mahkeme savunmaların ardından duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

Davanın ilk duruşması 5 Eylül 2019 tarihinde gö-
rüldü.  Mahkeme duruşmayı 19 Aralık 2019 tari-
hine erteledi. 

Davanın 19 Aralık 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme duruşmayı 27 Şubat 2020 tari-
hine erteledi.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında gözaltına alındığında verdiği ifadede ‘Türk 

4.2.1. Siyasi Parti Başkan/Eş Başkanları 
ve Yöneticileri, Milletvekilleri, 
Belediye Başkanları Hakkında Açılan 
Soruşturmalar ve Davalar
4.2.1.1. 26. Dönem Milletvekilleri Hakkında 
Açılmış Davalar 

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Figen Yüksekdağ’ın ‘örgüt yöneticisi 
olmaK’, ‘örgüt propagandası yapmaK’, ‘Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etme’, 
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘suç işlemeye tah-
rik suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapis ile ce-
zalandırılması istenmektedir.

Davanın 16 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında Figen Yüksekdağ hazır bulundu ve savunma 
yaptı. Duruşmada avukatlar tarafsız ve bağımsız 
olmadıkları gerekçesiyle mahkeme heyetinin dava-
dan çekilmesini talep etti. Savunmaların ardından 
mahkeme reddi hakim talebinin reddine ve Figen 
Yüksekdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi ve duruşmayı 11 Mart 2019 tarihine erteledi.

Davanın diğer duruşmaları 19 Nisan, 14 Haziran, 
26 Temmuz, 27 Eylül ve 24 Aralık 2019 tarihlerine 
görüldü. Duruşmalar 2020 yılı içinde görülmeye 
devam etmektedir.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla Di-
yarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 26 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı. 
Avukatı Figen Yüksekdağ’ın mahkemede hazır edi-
lerek savunmasının alınmasını talep etti. Bu talebi 
kabul etmeyen mahkeme kararını açıkladı ve Figen 
Yüksekdağ’ı 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
‘örgüt üyesi olmaK’ ve ‘örgüt propagandası yap-

4.2. SORUŞTURMALAR ve DAVALAR 
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Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 301. madde-
si uyarınca ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti 
devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ 
suçundan Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi.

Davanın 8 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında dosya ile ilgili görevsizlik kararı veren mah-
keme, dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
hakkında yaptığı bir konuşmada dönemin Başba-
kanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 
Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 13 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masına Selahattin Demirtaş katılmadı. Mahkeme 
Selahattin Demirtaş’ın mahkemede hazır bulunma 
talebini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erte-
ledi. Davanın görülmesine 2020 yılı içinde devam 
edilecek.

Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
hakkında 2013 yılında katıldığı bir etkinlikten do-
layı Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Davanın 30 Eylül 2019 tarihinde görülen duruş-
masında duruşmada hazır bulunma talebini daha 
önce mahkemeye dilekçe ile bildiren Selahattin De-
mirtaş, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmayı 
kabul etmedi. Mahkemenin, avukatların Selahattin 
Demirtaş’ın duruşmada hazır edilme ve dava dos-
yasının Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıl-
mış dava ile birleştirilmesi yönündeki taleplerinin 
reddine karar vermesi ve avukatlardan esas hak-
kındaki savunmalarını yapmasını istemesi üzerine 
avukatlar reddi hakim talebinde bulundu. Mahke-
me duruşmayı erteledi. 

Davanın 7 Ekim 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme Selahattin Demirtaş’ı ‘Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ 
suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
cezayı erteledi.

milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin 
kurum ve organlarını aşağıladığı’ iddiasıyla Ankara 
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 8 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahke-
me Figen Yüksekdağ’ın beraatına karar verdi.

Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla Van 
7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 22 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masına Figen Yüksekdağ katılmadı. Mahkeme du-
ruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

ddianamede Selahattin Demirtaş’ın ‘örgüt kurmak 
ve yönetmek’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘suç 
ve suçluyu övme’ iddialarıyla cezalandırılması is-
tenmektedir. 

Davanın 23-25 Ocak 20219 tarihinde görülen du-
ruşmasında Selahattin Demirtaş duruşmaya SEG-
BİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Selahattin De-
mirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi 
ve duruşmayı 24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında 
görülmek üzere erteledi.

Davanın 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmasında mahkeme 2’ye karşı 1 oyla Selahat-
tin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi ve duruşmayı 16-17 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında görülmek üzere erteledi. 

Davanın 2-3 Eylül 2019 tarihlerinde görülen du-
ruşmasında ise mahkeme “Selahattin Demirtaş’ın 
tutuklu bulunduğu dosyamıza esas iddianamede 
belirtilen suçlamalar nedeniyle savunmasını ta-
mamlamış sayılmasıyla, tutuklu kaldığı süre de 
dikkate alınarak tahliyesine, başka suçtan tutuklu 
ya da hükümlü değilse, derhal salıverilmesi için 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere ya-
zılmasına” karar verdi ve Selahattin Demirtaş hak-
kında yurtdışına çıkış yasağı getirerek duruşmayı 
7-9 Ocak 2020 tarihlerine erteledi.
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da, olaylara kayıtsız kaldığı gerekçesiyle suç duyu-
rusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun takipsiz-
likle sonuçlanmasının ardından İbrahim Kulular’ın 
şikayeti üzerine Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 
‘kamu görevlisine iftira’ iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 15 Mayıs 2019 tarihinde görülen karar 
duruşmasında mahkeme Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ’ın beraatına karar verdi.

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş 
hakkında tutuklama kararı

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile 
Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 6-7 Ekim eylemleri ile ilgili 
başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında 20 Eylül 
2019 tarihinde yeniden tutuklama kararı verildi. 
Soruşturma kapsamında Selahattin Demirtaş ve 
Figen Yüksekdağ’a 3 avukat sınırlandırılması geti-
rildiği öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin, Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuldukları cezaev-
lerinden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın yeni-
den tutuklanması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan 21 Eylül 2019 tarihinde yaptığı ko-
nuşmada şunları ifade etti: “Sokağa insanları çağı-
rıp ondan sonra Diyarbakır’da 53 evladımızı öldü-
renleri bu millet unutmuyor ve unutmayacaktır da. 
Sonuna kadar bu işin takipçisiyiz, takipçisi olaca-
ğız. Bunları bırakamayız. Eğer biz bırakırsak ebedi 
alemde şehitlerimiz bize bunun hesabını sorar.”

Sibel Yiğitalp

HDP Diyarbakır eski milletvekili Sibel Yiğitalp 
hakkında katıldığı eylem ve etkinlikler gerekçe gös-
terilerek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianamenin Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde 
kabul edildiği öğrenildi. 

İddianamede Sibel Yiğitalp’in ‘örgüt üyesi olmak’, 
‘örgüt propagandası yapmak’, ‘kanuna aykırı top-
lantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağ-
men kendiliğinden dağılmama’, ‘halkı kin ve düş-
manlığa alenen tahrik etme’  suçlarından 10 yıldan 
26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isten-
mektedir. İddianamede ayrıca bu dava dosyasının 
Sibel Yiğitalp hakkında 28 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle açılmış bir başka dava dosyasıyla birleşti-
rilmesi talep edildi.

Selahattin Demirtaş

2013 yılında İstanbul’daki Newroz kutlamaların-
daki konuşmaları ile ilgili olarak, HDP eski Eş Ge-
nel Başkanı ve İstanbul eski Milletvekili Selahattin 
Demirtaş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın 7 Eylül 2018 tarihinde 
görülen karar duruşmasında mahkeme Selahattin 
Demirtaş’ı ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
4 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırmıştı. 1 Kasım 
2019 tarihinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 
yasal değişiklik nedeniyle Selahattin Demirtaş hak-
kında tahliye kararı verdi ve infazın durdurulması-
na hükmetti.

Selahattin Demirtaş 4 Kasım 2016 tarihinde tu-
tuklanmış, hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın 2 Eylül 2019 tarihinde 
görülen karar duruşmasında mahkeme tahliye ka-
rarı almıştı. Ancak 20 Eylül 2019 tarihinde Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir 
soruşturma kapsamında Ankara 1. Sulh Ceza Mah-
kemesi tarafından tutuklanan Selahattin Demirtaş 
cezaevinden tahliye edilmedi.

Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 
hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı ha-
karet’ iddiasıyla Viranşehir 1. Asliye Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 29 Kasım 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Selahattin Demir-
taş’ın beraatına karar verdi. 

4 Ağustos 2013 tarihinde Ceylanpınar’da barış ça-
dırı kurmak üzere yola çıkan dönemin Barış ve De-
mokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ve beraberindeki konvoyu Viranşehir 
çıkışında durduran polis, konvoya uyarı yapmak-
sızın gaz, plastik mermi ve TOMA’larla müdahale 
etmişti. Bu müdahaleye tepki gösteren Selahattin 
Demirtaş hakkında dava açılmıştı.

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş

HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile 
Selahattin Demirtaş hakkında ‘kamu görevlisine 
iftira’ iddiasıyla Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, 10 Mayıs 
2015 tarihinde Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki 
HDP seçim bürosuna yapılan saldırının ardından 
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular hakkın-
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Zeynep Altıok

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski İzmir 
milletvekili Zeynep Altıok hakkında, 2018 yılında 
yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ‘Cumhur-
başkanı’na hakaret’ iddiasıyla Urla 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Ka-
sım 2019 tarihinde başlandı. Savunmaların ardın-
dan mahkeme duruşmayı 19 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın 19 Aralık 2019 tarihinde görülen karar 
duruşmasında mahkeme Zeynep Altıok’un beraa-
tına karar verdi. 

Gülser Yıldırım

HDP Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım hak-
kında 2012 ile 2016 yılları arasında yaptığı konuş-
malar gerekçe gösterilerek Mardin 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi. 

Davanın 1 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masına Gülser Yıldırım’ın, SEGBİS aracılığıyla ka-
tılmayı kabul etmediği öğrenildi. Duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Gülser Yıl-
dırım’ın ‘zincirleme örgüt propagandası yapmak’ ve 
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından toplam 
18 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını 
talep etti. Mahkeme Gülser Yıldırım’ın bir sonraki 
duruşma hazır edilmesine karar verdi ve duruşma-
yı 4 Mart 2019 tarihine erteledi. 

Sonraki duruşmalar 14 Haziran ve 10 Ekim 2019 
tarihlerinde görüldü. Davanın görülmesine 2020 
yılında devam edilecektir. 

Gülser Yıldırım 

HDP Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım’a, 
Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 
7 yıl 6 ay hapis cezasının Gaziantep Bölge Adliye 
Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından ye-
niden başlayan davanın görülmesine 2019 yılı için-
de devam edildi. 

Davanın 8 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma-
sına Gülser Yıldırım sağlık sorunlarında dolayı ka-
tılmadı. Mahkeme Gülser Yıldırım’ın sağlık sorun-
larını mazeret gösterdiği dilekçeyi kabul etmedi. 
Avukatlar savunmalarında iddianamede suçlama 
konusu yapılan konuşmaların kürsü dokunulmaz-
lığı kapsamında olduğunu belirtip yargılamanın 
durdurulmasını talep ettiler. Mahkeme bu talebin 

Eren Erdem

Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve 
CHP eski Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sa-
hibi Turan Ababey ve gazeteci Kutlu Esendemir’in 
de aralarında olduğu 12 kişi hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Eren Erdem, hakkında açılan davada mahkeme-
nin verdiği yakalama kararı sonrasında 29 Hazi-
ran 2018 tarihinde gözaltına alınmış ve sonrasında 
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 
Eren Erdem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan dava, Karşı gazetesi hakkında 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava 
ile birleştirilmişti.Davanın 7 Ocak 2019 tarihinde 
görülen duruşmasına Eren Erdem tutulduğu Silivri 
Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savun-
maların ardından mahkeme Eren Erdem’in adli 
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kaçma şüp-
hesi gerekçesiyle tahliye kararına yaptığı itirazı üst 
mahkeme olarak kabul eden İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi Eren Erdem hakkında yakalama kararı 
çıkartıldı. Yakalama kararıyla birlikte Eren Erdem 
cezaevinden tahliye edilmedi.

Davanın karar duruşması 1 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme, yakalama kararı infaz edilme-
yen sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, 
Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazan-
cı yönünden dosyanın ayrılmasına ve tutuklu sanık 
Onur Kala’nın dosyasının da ayrı bir esas numarası 
üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme 
Onur Kala’nın ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 3 yıl 1 
ay 15 gün hapis cezası ile, Emre Erciş’in ‘üye olma-
makla birlikte örgüte yardım etme’ iddiasıyla 3 yıl 1 
ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi. Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in be-
ratına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Turan 
Ababey’in ‘üye olmamakla birlikte örgüte yardım 
etme’ iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına 
karar verdi. Eren Erdem’in ‘gizliliğin ihlali’ ve ‘giz-
li tanığın ifşa edilmesi’ suçlamalarından beraatına 
karar veren mahkeme, Erdem’in ‘üye olmamakla 
birlikte örgüte yardım etme’ iddiasıyla 4 yıl 2 ay ha-
pis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
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suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile ce-
zalandırılmaları istenmektedir.

Aycan İrmez

HDP eski Şırnak milletvekili Aycan İrmez hakkın-
da Silopi’de ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasın-
da yaptığı açıklamalar nedeniyle Şırnak Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 5 
Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Aycan İr-
mez’i ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 1 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Selma Irmak

HDP eski Hakkari milletvekili Selma Irmak hak-
kında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ iddi-
alarıyla Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 3 Nisan 2019 tarihinde 
devam edildi. Selma Irmak duruşmaya katılmadı. 
Mahkeme Selma Irmak ile avukatlarının SEGBİS 
üzerinden kayıt yapılmayan ve üçüncü tarafların 
bulunmadığı bir ortamda görüşmesine karar vere-
rek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İdris Baluken

HDP eski Grup Başkanvekili ve Diyarbakır millet-
vekili İdris Baluken hakkında 7 Ağustos 2016 tari-
hinde Batman’da yaptığı konuşmada sarf ettiği “Bir 
diktatörün etrafında tek lider, tek miting diyorlar” 
sözleri nedeniyle Batman 1. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

İddianamede İdris Baluken’in ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 
Davanın 5 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında İdris Baluken SEGBİS aracılığıyla savunma 
yapmayı kabul etmediği için katılmadı. Mahkeme 
bir sonraki duruşma İdris Baluken’in SEGBİS oda-
sına zorla getirilmesi için Sincan 2 Nolu F Tipi Ce-
zaevi Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar 
vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Muharrem İnce

CHP eski milletvekili ve 24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan 
Muharrem İnce hakkında Balıkesir’de düzenlediği 
mitingde yaptığı konuşmada ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Ankara 22. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 23 
Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Muhar-

de reddine karar verdi. Mahkeme daha sonra avu-
katlardan esas hakkındaki savunmalarını yapma-
larını istedi. Avukatlar Gülser Yıldırım esas hak-
kındaki savunmasını yapmadan savunma yapma-
yacaklarını belirttiler. Mahkeme Gülser Yıldırım’ın 
esas hakkındaki savunmasını dinlemeden kararını 
açıkladı ve bir önceki kararını tekrar ederek Gülser 
Yıldırım’ı 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar ver-
di.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi 
7 yıl 6 ay hapis cezası kararını 29 Mayıs 2019 tari-
hinde onadı.

Gülser Yıldırım

HDP Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım hak-
kında, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin 
yapılan protestoya katıldığı gerekçesiyle ‘örgüt pro-
pagandası yapmak’ iddiasıyla Ankara 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde başlandı.

Davanın 18 Kasım 2019 tarihinde görülen ilk du-
ruşmasına Gülser Yıldırım Kocaeli 1 Nolu F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS aracı-
lığıyla katıldı. Mahkeme duruşmayı 3 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

Gülser Yıldırım

HDP Mardin eski milletvekili Gülser Yıldırım ile 
Davut Bozan, Mesut Amak, Ayşe Bozan, Ercan Gü-
neş, Genco Akman ve Abdulkadir Aktaş hakkında, 
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 10 Aralık 2019 tarihinde devam 
edildi. Gülser Yıldırım duruşmaya Kocaeli 1 Nolu 
F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS 
aracılığıyla katıldı. Mahkeme duruşmayı 18 Şubat 
2020 tarihine erteledi.

İlhan Cihaner, Hilmi Yarayıcı, Barış Yarkadaş

CHP eski milletvekilleri İlhan Cihaner, Hilmi Ya-
rayıcı ve Barış Yarkadaş hakkında gazeteciler Can 
Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı “Mit Tırla-
rı” davasının 1 Nisan 2016 tarihinde görülen du-
ruşmasına izleyici alınmamasını protesto edenlere 
destek oldukları ve slogan attıkları gerekçesiyle 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddi-
aname hazırlandığı öğrenildi.

İddianamede 3 eski milletvekilinin 2911 Sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
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ği 7 yıl 6 ay hapis cezası Antep Bölge Adliye Mah-
kemesi tarafından bozulmuştu.

Çağlar Demirel duruşmaya katılmadı. Tahliye tale-
bini reddeden mahkeme Çağlar Demirel’in bir son-
raki duruşmada zorla SEGBİS ile hazır edilmesine 
karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sonraki duruşmalar 12 Eylül 2019 tarihinde devam 
edildi. Davanın görülmesine 2020 yılı içinde de-
vam edilecek. 

Mülkiye Birtane

HDP Kars eski milletvekili ve Demokratik Toplum 
Kongresi Divan Üyesi Mülkiye Birtane hakkında 
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 2019 ylı içinde başlandı. 

İddianamede Mülkiye Birtane’nin ‘örgüt kurma ve 
yönetme’ suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 

Davanı ilk duruşması 5 Eylül 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mülkiye Birtane duruşmaya SEGBİS aracı-
lığıyla katıldı ve savunma yaptı. Mahkeme Mülkiye 
Birtane’nin tutukluluk halinin devamına karar ver-
di ve duruşmayı erteledi. Davanın karar duruşması 
13 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Mül-
kiye Birtane’yi ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükümle birlikte 
Mülkiye Birtane’nin tahliyesine karar verdi.

26 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınan Mülkiye 
Birtane 7 Aralık 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder

HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AYM’ye 
yaptığı bireysel başvurunun 3 Ekim 2019 tarihinde 
karara bağlanması üzerine 4 Ekim 2019 tarihinde 
Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. 
2013 yılında katıldığı Newroz mitinginde yaptığı 
konuşma nedeniyle hakkında açılan davada ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis ce-
zası ile cezalandırılan Sırrı Süreyya Önder 6 Aralık 
2018 tarihinde cezaevine girmişti. AYM kararında 
Sırrı Süreyya Önder’in ifade özgürlüğünün ihlal 
edildiğine karar vererek, Sırrı Süreyya Önder’e 9 
bin 150 TL manevi tazminat ödenmesine, ihlalin 
sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden 
yargılanma yapılmak üzere kararın bir örneğinin 
davanın görüldüğü İstanbul 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmesine hükmetmişti.

rem İnce’yi 20 bin TL manevi tazminat ödemeye 
mahkum etti.

Sibel Yiğitalp ve Ziya Pir

HDP eski Diyarbakır milletvekilleri Sibel Yiğitalp 
ve Ziya Pir hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 26 Hazi-
ran 2019 tarihinde kabul edildi. İddianamede Sibel 
Yiğitalp ve Ziya Pir’in ‘görevini yaptırmamak için 
direnme’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlarından 
cezalandırılması istenmektedir. Diyarbakır 12. As-
liye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruş-
ması 8 Ekim 2019 tarihinde görülecek.

Mehmet Tüm

CHP Balıkesir eski milletvekili Mehmet Tüm hak-
kında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile ilgili yaptığı açıklamaları ve Deniz Gez-
miş’i öven sözleri nedeniyle Balıkesir Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin 
Balıkesir 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 
Temmuz 2019 tarihinde kabul edildiği öğrenildi.

Davanın karar duruşması 16 Aralık 2019 tarihinde 
görüldü. Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri ile ilgi-
li beraat kararı veren mahkeme, Süleyman Soylu 
hakkındaki sözleri ile ilgili olarak Mehmet Tüm’ü 
354 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve daha sonra 
bu cezayı 10 bin 600 TL para cezasına çevirdi.

Mizgin Irgat

HDP Bitlis eski milletvekili Mizgin Irgat hakkında 
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Mizgin Irgat’ın ‘örgüt propagandası 
yapmak’ suçundan cezalandırılması istenmektedir.

9 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme duruşmayı 28 Kasım 2019 tarihine erte-
ledi. Davanın görülmesine 2020 yılı içinde devam 
edilecek.

Çağlar Demirel

HDP eski Diyarbakır milletvekili Çağlar Demirel 
hakkında Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın yeniden görülmesine 16 Temmuz 
2019 tarihinde başlandı.

Çağlar Demirel’e mahkemenin ‘örgüt üyesi olmak’ 
ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından verdi-
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çundan 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına karar verdi.

Ayhan Bilgen

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında Di-
yarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Ayhan Bilgen’in “örgüt üyeliği”, “suç 
işlemeye alenen tahrik etme” ve “halkı kanuna ay-
kırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” iddi-
alarıyla 11 yıldan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılması istenmektedir.

15 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme avukatların 24 Haziran 2018 seçimlerinde 
yeniden milletvekili seçilmesi için Ayhan Bilgen 
hakkındaki yargılamanın durdurulması yönündeki 
talebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 16 Ni-
san 2019 tarihine erteledi.

Leyla Güven

HDP Hakkari Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Ley-
la Güven hakkında katıldığı eylem ve etkinlikler, 
yaptığı açıklamalar ve DTK bünyesindeki faaliyet-
leri gerekçe gösterilerek Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

İddianamede Leyla Güven’in 25 yıldan 46 yıl 6 
aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmektedir. 
Leyla Güven duruşmaya katılmadı. Leyla Güven 
22 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmış, 31 Ocak 
2018 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tu-
tuklanmıştı.

Davanın 25 Ocak 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme Leyla Güven’in adli kontrol şar-
tıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi. PKK lideri Abdullah Öcalan üze-
rindeki tecridin sona ermesi talebiyle 7 Kasım 2018 
tarihinde süresiz dönüşümsüz açlık grevine başla-
yan, Leyla Güven’in tahliye edildikten sonra açlık 
grevine son vermeyeceği ve açlık grevine dışarıda 
devam edeceği öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme, avukatların, milletvekili olması nedeniyle 
Anayasa’nın 83. maddesi kapsamında Leyla Güven 
hakkındaki yargılamanın durdurulması yönündeki 
talebini reddetti ve duruşmayı 13 Kasım 2019 tari-
hine erteledi. Davanın görülmesine 2020 yılı içinde 
devam edilmektedir. 

Abdullah Zeydan

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan, 
HDP Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan 
hakkında 25 Ekim 2019 tarihinde yapılan başvu-
ruyu değerlendiren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mah-
kemesi, 1 Kasım 2019 tarihinde yasal değişiklik 
nedeniyle temyizi üzerine infazın durdurulması ve 
tahliye kararı verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın aynı gün tahliye kararına itiraz etmesi 
üzerine mahkeme, Abdullah Zeydan’ın “kaçma ve 
delilleri karartma ihtimali bulunduğu” gerekçesiyle 
tahliye kararını durdurdu.

Haluk Pekşen

CHP Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen 
hakkında katıldığı bir televizyon programındaki 
“Darbeyi AKP’nin kendisi yaptı” şeklindeki sözle-
ri nedeniyle AKP’nin şikâyeti üzerine Ankara 16. 
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 19 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Haluk Pekşen’in AKP’ye 100 bin TL manevi 
tazminat ödemesine hükmetti.

4.2.1.2 27. Dönem Milletvekilleri Hakkında 
Açılmış Davalar 

Ayşe Sürücü

HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü hakkında, 
2016 yılında katıldığı bir panelden dolayı ‘örgüt 
propagandası yapmak’ gerekçesiyle Urfa 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
11 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 25 Mart 2019 tarihine erteledi ve Ayşe 
Sürücü’nün bir sonraki duruşmaya zorla getirilme-
sine karar verdi.

Ayşe Sürücü

HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü hakkında, 4 
Mart 2016 tarihinde Halfeti Belediyesi Sara Kadın 
Evi’nin açılışına katıldığı için Urfa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

Davanın 1 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında savcının Ayşe Sürücü’nün ‘2911 sayılı gösteri 
ve yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan 1 yıl 
6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırıl-
masını istediği öğrenildi. 

Davanın karar duruşması 20 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Ayşe Sürücü’nün ‘2911 sayılı 
gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etme’ su-



Örgütlenme ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

165Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Enis Berberoğlu

19 Ocak 2014 tarihinde Adana ve Hatay’da MİT 
tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin ya-
yınlanmasıyla ilgili olarak, CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın 
Yönetmeni Can Dündar ile eski Ankara temsilci-
si Erdem Gül hakkında, ‘örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüte yardım etme’ iddiasıyla İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 6 Şubat 2019 tarihinde grülen duruşma-
sında avukatlarının milletvekili olması nedeniyle 
Enis Berberoğlu hakkındaki yargılamanın dur-
durulması yönündeki talebi mahkeme tarafından 
“önceki dokunulmazlığı, hukuki niteliği itibarıyla 
‘münferit bir parlamento kararı’ ile kaldırılmadı-
ğından, Anayasa’nın 83/4. maddesi gereğince yeni 
bir dokunulmazlık korumasına kavuşmayacağı ka-
naatine varıldığı” gerekçesiyle reddedildi. Mahke-
me ayrıca Can Dündar’ın dosyasının bu davadan 
ayrılmasına karar verdi ve duruşmayı 15 Mayıs 
2019 tarihine erteledi.

Davanın görülmesine 15 Mayıs 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme Erdem Gül hakkında ‘silahlı 
örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 
birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek‘ 
suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP 
milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da hüküm 
verilmesine yer olmadığına karar verdi.

İmam Taşçıer

HDP Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer hakkın-
da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 14 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme milletvekili olması nedeniyle 
İmam Taşçıer hakkındaki yargılamanın durdurul-
ması talebini reddetti ve İmam Taşçıer’i ‘örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ‘2911 
sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna mu-
halefet etme’ suçlarından toplam 3 yıl 10 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Alican Önlü

HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü hakkında 
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 14 Şubat 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme Alican Önlü’yü ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı.

Leyla Güven

HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla 
Güven ile PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşle-
ri Mehmet ve Fatma Öcalan hakkında Abdullah 
Öcalan’ın 4 Nisan 2017 tarihindeki doğum günü 
etkinlikleri nedeniyle Urfa 6. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın talimatlı duruşması 27 Mart 
2019 tarihinde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görüldü. Açlık grevinde olan Leyla Güven 
duruşmaya katılmadı. Mahkeme Leyla Güven’in 
duruşmaya zorla getirilmesi için kolluk kuvvetleri-
ne müzekkere yazılmasına karar verdi ve duruşma-
yı ileri bir tarihe erteledi. 14 Mayıs 2019 tarihinde 
görülen duruşmada mahkeme, milletvekili olduğu 
için Leyla Güven hakkındaki dava dosyasının yeni-
den incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs 
2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 18 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme 3 kişinin de beraatına karar 
verdi.

Leyla Güven

HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla 
Güven ile Siirt eski Belediye Eş Başkanı Tuncer Ba-
kırhan hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddi-
asıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 25 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağ-
lanmak istemeyen Tuncer Bakırhan duruşmaya ka-
tılmadı. Mahkeme Tuncer Bakırhan ile ilgili dosya-
nın ayrılmasına karar vererek davanın Siirt 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava ile birleşti-
rilmesine karar verdi. Mahkeme aynı şekilde Leyla 
Güven ile ilgili dosyanın ayrılmasına karar vererek 
davanın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam eden dava ile birleştirilmesine karar verdi.

Leyla Güven

Aralarında HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş 
Başkanı Leyla Güven ile gazeteci Seyithan Ak-
yüz’ün de olduğu 96 kişi hakkında ‘örgüt üyesi ol-
mak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla 
Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 10 Aralık 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme 96 kişinin ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan beraatına, Seyithan Akyüz ile Leyla Gü-
ven’in de aralarında olduğu 27 kişinin ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına ve 69 kişinin bu suçtan beraatı-
na karar verdi.
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4.2.1.3. Milletvekilleri Hakkında Açılan 
Soruşturmalar ve Fezlekeler 

4.2.1.3.1 Hakkında Soruşturma Açılan 
Milletvekilleri 

Saliha Aydeniz

14 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, açlık grevinde olan HDP Hakkari milletvekili 
ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’e destek için 13 
Şubat 2019 tarihinde HDP tarafından Van’da ya-
pılmak istenen yürüyüşe yönelik polis müdahalesi 
sırasında, bir polis memuru ile HDP Diyarbakır 
milletvekili Saliha Aydeniz arasında çıkan gergin-
lik dolayısıyla Saliha Aydeniz hakkında ‘görevi yap-
tırmamak için direnme’ ve ‘basit kasten yaralama’ 
iddialarıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aysu Bankoğlu

12 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu hak-
kında, 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV’de yayınla-
nan bir programda “PKK’lıdırlar, zillet ittifakı üye-
sidirler, hiç fark etmez…” şeklinde açıklama yaptığı 
gerekçesiyle, ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘suçu ve 
suçluyu övme’ gerekçeleriyle soruşturma başlatıldı-
ğı öğrenildi.

Serpil Kemalbay, Feleknas Uca, 
Gülistan Kılıç Koçyiğit

HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Feleknas Uca 
ve Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında 21 Mart 2019 
tarihinde İzmir’de yapılan Newroz kutlamalarında-
ki konuşmaları gerekçe gösterilerek İzmir Emniyet 
Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunul-
duğu öğrenildi.

4.2.1.3.2. Hakkında Fezleke Hazırlanan 
Milletvekilleri 

2019 yılında haklarında dokunulmazlığın kaldırıl-
ması talebiyle fezleke hazırlanan milletvekilleri ve 
mensup oldukları partiler aşağıdaki gibidir

AKP

İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk (1 fezleke)

CHP 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu (6 fezleke )

Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür 
Özel (1 fezleke)

Ahmet Şık

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık hakkında 23 
Temmuz 2018 tarihinde TBMM kürsüsünde yap-
tığı konuşma nedeniyle Ankara 13. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 3 
Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Ahmet 
Şık’ı konuşmasında AKP’ye hakaret ettiği gerekçe-
siyle 25 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Özgür Özel

CHP Manisa milletvekili ve Grup Başkanvekili Öz-
gür Özel hakkında Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar’a hakaret ettiği iddiasıyla Ankara 28. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesi-
ne 24 Mayıs 2019 tarihinde başlandı. Hulusi Akar 
Özgür Özel’den 500 bin TL manevi tazminat talep 
etmektedir. Savunmaların ardından mahkeme du-
ruşmayı 11 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Davanın 11 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masında 221 emekli subayın Hulusi Akar aleyhine 
şahitlik yapmak üzere başvuruda bulunduğu öğre-
nildi. Mahkeme duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihine 
erteledi. 

Feleknas Uca

HDP Batman milletvekili Feleknas Uca hakkında, 
2015 ve 2016 yıllarında yaptığı basın açıklamaları 
nedeniyle ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 31 Ekim 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme, söz konusu konuşmaların Kürtçeden Türk-
çeye tercüme edilmesi için müzekkere yazılmasına 
ve bilirkişi raporunun hazırlanmasına karar vere-
rek duruşmayı Ocak 2020’ye erteledi.

Mahmut Toğrul

HDP Antep milletvekili Mahmut Toğrul hakkında 
Antep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘örgüt 
propagandası yapmak’ suçundan verilen 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusu 19 Kasım 
2019 tarihinde Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18. 
Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı. 18. Ceza 
Dairesi, Mahmut Toğrul’a verilen cezayla ilgili ya-
pılan itirazı “mahkûmiyet kararında, usule ve esasa 
ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadı-
ğı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin 
olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin 
yerinde olduğu” gerekçesiyle reddetti. Karara iliş-
kin Mahmut Toğrul’un avukatlarının Yargıtay’a 
başvuracağı öğrenildi.
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İstanbul milletvekili Ahmet Şık (2 fezleke)

İstanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu (1 fezleke)

İstanbul milletvekili Hüda Kaya (2 fezleke

İstanbul milletvekili Pervin Buldan (9 fezleke)

İzmir milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü (4 
fezleke)

Mardin milletvekili Ebru Günay (2 fezleke)

Mardin milletvekili Mithat Sancar (1 fezleke)

Mardin milletvekili Pero Dündar (7 fezleke)

Mardin milletvekili Tuma Çelik (2 fezleke)

Mersin milletvekili Fatma Kurtulan (3 fezleke)

Mersin milletvekili Rıdvan Turan (1 fezleke)

Muş milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit (3 fezleke)

Muş milletvekili Mensur Işık (1 fezleke)

Muş milletvekili Şevin Coşkun (1 fezleke)

Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş (3 fezleke)

Şırnak milletvekili Hasan Özgüneş (1 fezleke)

Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz (2 fezleke)

Şırnak milletvekili Nuran İmir (6 fezleke)

Tunceli milletvekili Alican Önlü (1 fezleke)

Urfa milletvekili Ayşe Sürücü (8 fezleke)

Urfa milletvekili Nimetullah Erdoğmuş (2 fezleke)

Urfa milletvekili Nusrettin Maçin (1 fezleke)

Urfa milletvekili Ömer Öcalan (32 fezleke)

Van milletvekili Bedia Özgökçe Ertan (1 fezleke)

Van milletvekili Muazzez Orhan (5 fezleke)

Van milletvekili Murat Sarısaç (3 fezleke) 

Van milletvekili Sezai Temelli (20 fezleke)

Van milletvekili Tayip Temel (1 fezleke)

İYİ PARTİ

Adana milletvekili İsmail Koncuk (1 fezleke)

Konya milletvekili Fahrettin Yokuş (1 fezleke)

MHP

Kayseri milletvekili Mustafa Baki Ersoy (1 fezleke)

Mersin milletvekili Olcay Kılavuz (1 fezleke)

Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu (1 fezleke)

Burdur milletvekili Mehmet Göker (1 fezleke)

Bursa milletvekili Yüksel Özkan (1 fezleke)

İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu (2 fezleke)

İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı (1 fezleke)

İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü (1 
fezleke)

İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır (1 fezleke)

İzmir milletvekili Murat Bakan (1 fezleke)

İzmir milletvekili Selin Sayek Böke (1 fezleke)

Malatya milletvekili Veli Ağbaba (1 fezleke)

Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun (1 fez-
leke)

HDP

Adana milletvekili Kemal Peköz (1 fezleke)

Ağrı milletvekili Abdullah Koç (2 fezleke)

Ağrı milletvekili Berdan Öztürk (15 fezleke)

Ağrı milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir (4 fezleke)

Antalya milletvekili Kemal Bülbül (2 fezleke)

Antep milletvekili Mahmut Toğrul (5 fezleke)

Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran (2 fezleke)

Batman milletvekili Feleknas Uca (1 fezleke)

Batman milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki (2 fez-
leke), 

Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ (7 fezleke)

Diyarbakır milletvekili Hişyar Özsoy (1 fezleke)

Diyarbakır milletvekili İmam Taşçıer (2 fezleke)

Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları (10 fez-
leke)

Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun (12 fezleke)

Diyarbakır milletvekili Salihe Aydeniz (14 fezleke)

Diyarbakır milletvekili Selçuk Mızraklı (2 fezleke)

Diyarbakır milletvekili Semra Güzel (8 fezleke)

Hakkari milletvekili Leyla Güven (1 fezleke)

Hakkari milletvekili Sait Dede (33 fezleke)

Iğdır milletvekili Habip Eksik (1 fezleke)
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me’, ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılma’ 
ve 41 kez ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 
240 yıl hapis cezası istenmektedir. Tuncel için ise 
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan 145 yıl hapis cezası istenmektedir.

Davanın karar duruşması 1 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Gültan Kışanak duruşmaya katıldı ve sa-
vunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme 
‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçlarından Gültan Kışanak’ı 14 yıl 3 ay ve Sebahat 
Tuncel’i 15 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Sebahat 
Tuncel’in yargılama süreci boyunca hiçbir duruş-
maya getirilmediği bildirildi.

Mahkeme ayrıca Gültan Kışanak ve Sebahat Tun-
cel’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Gültan Kı-
şanak ve Sebahat Tuncel’e verdiği hapis cezaları 
Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi 
tarafından bozuldu. 19 Temmuz 2019 tarihinde 
görülen duruşmada mahkeme ayrıca tutukluluk 
halinin devamına karar verdi. Bozma kararı sonra-
sında dava dosyasının tekrar Malatya 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildiği öğrenildi. Davanın gö-
rülmesine 2020 yılı içinde devam edilecek. 

Leyla Salman ve İsmail Asi

Yerine kayyım atanan Mardin’in Kızıltepe Beledi-
yesi Eş Başkanları Leyla Salman ve İsmail Asi’nin 
de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında Mardin 
3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Belediye Eş Başkanları Leyla Salman ve İsmail 
Asi’nin yanı sıra belediye çalışanlarının da araların-
da bulunduğu 7 kişi 2 Aralık 2016 tarihinde ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla gözaltına alınmış, Salman 
ve Asi tutuklanmıştı. Mardin’in Kızıltepe belediye-
sine 6 Aralık 2016 tarihinde kayyum atanmıştı.

Davanın 1 Şubat 2019 tarihinde grülen duruşması-
na İsmail Asi ve Leyla Salman SEGBİS aracılığıyla 
katıldı. Mahkeme Leyla Salman ile İsmail Asi’nin 
tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve du-
ruşmayı 17 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Davanın 17 Nisan 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme Leyla Salman ve İsmail Asi 
hakkındaki suçlamanın vasfının değişebileceğini 
ve uzun tutukluluk süresini göz önünde bulundu-
rularak, Salman ve Asi’nin tahliyesine karar verdi.

Ordu milletvekili Ceman Enginyurt (1 fezleke)

TİP

Hatay milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu (4 fez-
leke)

İstanbul milletvekili Erkan Baş (3 fezleke)

4.2.1.4. Belediye Başkanları/ Eş Başkanları 
Hakkında Açılmış Davalar 

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçim-
lerden önce belediye eş başkanlığı görevi yü-
rüten kişiler hakkında açılmış davaların 2019 
yılı içindeki seyri aşağıdaki gibidir.

Sara Kaya

Mardin’in Nusaybin ilçesinin DBP’li eski Beledi-
ye Eş Başkanı Sara Kaya hakkında Mardin 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

13 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınan Sara Kaya 
26 Ocak 2017 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından tutuklanmıştı. Nusaybin Belediyesi’ne 11 
Eylül 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
kayyım atanmıştı.

Davanın 7 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşma-
sına Sara Kaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Savun-
maların ardından mahkeme Sara Kaya’nın tutuk-
luluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 
erteledi. 

27 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada Nusay-
bin Terörle Mücadele Şube Amiri Ünal Uyar hak-
kında sahte delil ürettiği iddiasıyla açılan soruş-
turma dosyasının mahkemenin talebine rağmen 
gönderilmediği öğrenildi. 

Davanın sonraki duruşmaları 19 Haziran, 11 Eylül 
ve 6 Kasım 2019 tarihlerinde görüldü. Sara Kaya’nın 
tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme 
duruşmayı 17 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Gültan Kışanak ve Sabahat Tuncel

Yerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Bele-
diyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel 
Başkanı Sebahat Tuncel hakkında Malatya 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Kışanak için ‘örgüt kurmak ve yönet-
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de devam edildi. Mahkeme dava dosyasının Diyar-
bakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve 
“Bağlar KCK Davası” olarak bilinen dava ile birleş-
tirilmesine karar verdi.

Mehmet Fazıl Türk

Yerine kayyum atanan Mersin’in Akdeniz ilçesi 
Belediye Eş Başkanı Mehmet Fazıl Türk hakkında 
‘örgüt yöneticisi olmak’ iddiasıyla Mersin 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
15 2019 yılı içinde 

16 Nisan 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Mehmet Fazıl Türk’ü ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı ve hükümle birlikte adli kontrol şartıyla tahli-
yesine karar verdi.

Mersin’in Akdeniz Belediyesi’ne 18 Aralık 2016 ta-
rihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atan-
mıştı. Fazıl Türk ise 22 Eylül 2017 tarihinde gözal-
tına alınmış ve 4 Ekim 2017 tarihinde çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Abdülkerim Erdem

Aralarında Derik Belediye Eş Başkanı Abdülkerim 
Erdem’in de olduğu 5’i tutuklu toplam 22 kişi hak-
kında Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Derik Belediyesi’ne 11 Eylül 2016 tarihinde İçişle-
ri Bakanlığı tarafından kayyım atanmıştı. 22 Şubat 
2016 tarihinde gözaltına Derik Belediye Eş Başkanı 
Abdülkerim Erdem, 26 Şubat 2016 tarihinde tutuk-
lanmıştı.

17 Haziran 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme Abdulkerim Erdem’in tahliyesine ve 4 
kişinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 
duruşmayı 9 Eylül 2019 tarihine erteledi. 

4 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme 4 kişinin tutukluluk halinin devamına karar 
vererek duruşmayı 20 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Bekir Kaya

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya 
ve 10 belediye çalışanı hakkında Kobanê protesto-
ları sırasında itfaiyenin kentte çıkan yangına mü-
dahale etmediği gerekçesiyle Van 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 

Davanın karar duruşması ise 24 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 11 kişinin beraatına karar verdi.

Nurhayat Altun

Tunceli Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun hak-
kında Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

İddianamede, Nurhayat Altun’un katıldığı 22 basın 
açıklaması, yürüyüş ve cenaze töreni ile DTK bün-
yesindeki faaliyetleri gerekçe gösterilerek ‘örgüt yö-
neticisi olmak’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması istenmektedir. 

Nurhayat Altun 17 Kasım 2016 tarihinde tutuklan-
mıştı. Aynı tarihte Tunceli Belediyesi’ne İçişleri Ba-
kanlığı tarafından kayyım atanmıştı.

Davanın 6 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme Nurhayat Altun’un tutukluluk ha-
linin devamına karar verdi ve duruşmayı 18 Mart 
2019 tarihine erteledi.

18 Mart 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Nurhayat Altun’u ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Gültan Kışanak, M. Ali Aydın,
 Selim Kurbanoğlu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gül-
tan Kışanak, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı M. 
Ali Aydın, Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Selim 
Kurbanoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreteri Zülküf Karatekin, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Abdullah Sevinç, Kayapınar Belediyesi Eş 
Başkan Yardımcısı Aydın Bolkan, Yenişehir Beledi-
yesi Eş Başkan Yardımcısı Abdulhalik Ağabeyoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hik-
met Altuğ ile Remzi Dede, Ramazan Gökmen ve 
Fahri İsmailoğlu hakkında, Sur ilçesindeki sokağa 
çıkma yasakları sırasında ‘belediye otobüslerinin 
çalıştırmayarak ve temizlik hizmetlerini aksatarak 
örgüt talimatlarını yerine getirdikleri’ gerekçesiyle 
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

Davanın ilk duruşması 13 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme savunmaların ardından duruşma-
yı ileri bir tarihe erteledi.

Tuncer Bakırhan

Aralarında HDP Grup Başkanvekili Fatma Kur-
tulan ile yerine kayyım atanan Siirt Belediye Eş 
Balkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu 22 siyaset-
çi hakkında İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 13 Şubat 2019 tarihin-
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Halis Coşkun ve Memnune Söylemez 24 Kasım 
2016 tarihinde gözaltına alınmış ve çıkarıldıkla-
rı mahkeme tarafından 29 Kasım 2019 tarihinde 
tutuklanmıştı. Malazgirt Belediyesi’ne ise 2 Aralık 
2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım 
atanmıştı.

Diba Keskin

Aralarında Erciş Belediyesi eski Eş Başkanı Diba 
Keskin ve Erciş Belediye Meclisi eski üyesi Mehmet 
Nuri Çiçek’in de bulunduğu 38 kişi hakkında, 12 
Ekim 2015 tarihinde yapılan “öz yönetim” açıkla-
masına katıldıkları gerekçesiyle Erciş 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 9 ay hapis ce-
zasının bozulması üzerine davanın yeniden görül-
mesine 9 Eylül 2019 tarihinde yine Erciş Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. Diba Keskin SEGBİS ara-
cılığıyla katılmayı reddettiği için duruşmada hazır 
bulunmadı. Mahkeme Diba Keskin ve Mehmet 
Nuri Çiçek’i ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca Diba 
Keskin’in tahliyesine karar verdi. 

Diba Keskin 14 Ekim 2015 tarihinde tutuklanmıştı. 
Erciş Belediyesi’ne 11 Eylül 2016 tarihinde kayyım 
atanmıştı.

Fatma Doğan

18 Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tara-
fından görevinden uzaklaştırılarak yerine kayyım 
atanan Bozova Belediyesi eski Eş Başkanı Fatma 
Doğan hakkında Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 6 Kasım 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme Fatma Doğan’ın ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile ce-
zalandırılmasına karar verdi.

4.2.1.5. Parti Başkanları/Eş Başkanları, 
Yöneticileri Hakkında Açılmış Davalar ve 
Soruşturmalar 

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan Hakkında 
Açılan Dava

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan hakkında, 
TSK’nin Afrin’e yönelik operasyonu ile ilgili açık-
laması nedeniyle, ‘örgüt propagandası yapmak’ ge-
rekçesiyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

Davanın 22 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı 

Hüseyin Yuka

Adıyaman’ın Kömür beldesinin eski Belediye Eş 
Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Eş Baş-
kanı Mahmut Özdemir, Hasan Tunç ve Şehriban 
Tunç hakkında Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi.

Adıyaman’ın Kömür Beldesi kırsal alanında yapılan 
bir askeri operasyonda 4 askerin ölmesinin ardın-
dan gözaltına alınan söz konusu 4 kişinin iddiana-
mede ‘örgüt üyesi olma’ suçundan cezalandırılması 
istenmektedir.

11 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme Hüseyin Yuka, Hasan 
Tunç ve Şehriban Tunç’un tahliyesine ve Mahmut 
Özdemir’in tutukluluk halin devamına karar vere-
rek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

16 Ağustos 2018 tarihinde gözaltına alınan ve 20 
Ağustos 2018 tarihinde tutuklanan Belediye Eş 
Başkanı Hüseyin Yuka 17 ağustos 2018 tarihinde 
ise görevden alınmıştı. 30 Ağustos 2018 tarihinde 
de Adıyaman Vali Yardımcısı, Yuka’nın yerine kay-
yım olarak atanmıştı.

Zeynep Sipçik

Dargeçit eski Belediye Eş Başkanı Zeynep Sip-
çik’nin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında Van 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 17 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Zeynep Sipçik’i ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 
13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
davada tutuklu yargılanan 2 kişiyi ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ile; tutuksuz yargılanan 2 ki-
şiyi ise ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl 6 ay ve 
11 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 2 
kişinin ise beraatına karar verdi.

Zeynep Sipçik 30 Mart 2016 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 31 Mart 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Halis Coşkun, Memnune Söylemez

Malazgirt Belediyesi eski Eş Başkanları Halis Coş-
kun ve Memnune Söylemez hakkında Muş 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 27 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt üyesi olmak’ suçundan Halis Coşkun’u 12 yıl 
ve Memnune Söylemez’i ise 8 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.
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ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu’nun Yargılandığı 
Dava

ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu ile Ali Haydar Keleş 
ve Bedran Çoğaltay isimli ESP üyesi 2 kişi hakkın-
da İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın 14 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında savunmaların ardından mahkeme 3 kişinin 
de tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı 26 Haziran 2019 tarihine erteledi.

13 Eylül 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Çiçek Otlu ile Ali Haydar Keleş’in 
tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Temel Karamollaoğlu’nun Pasaportunun İptal 
Edilmesi

11 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu’nun pasaportunun iptal edildiği öğrenil-
di.

Konuyla ilgili olarak 12 Haziran 2019 tarihinde bir 
açıklama yapan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü, Karamollaoğlu’nun 6 Temmuz 2018 
tarihinde diplomatik pasaport başvurusunda bu-
lunduğunu, kendisine 12 Temmuz 2018 tarihinde 
pasaportunun teslim edildiğini ve pasaportunun 
aktif olduğunu belirtti. Aynı gün içinde Saadet Par-
tisi tarafından yapılan açıklamada ise şunlar ifade 
edildi: “Genel Başkanımız 24 Haziran 2018 seçim-
leri akabinde davetli olduğu uluslararası bir toplan-
tıya katılmak üzere 06.07.2018 tarihinde Ankara 
İl Nüfus Müdürlüğü’ne bizzat giderek Diplomatik 
Pasaport başvurusunda bulunmuştur. Başvuru es-
nasında, ‘Terör’ isnadı gerekçesi ile Genel Başkanı-
mıza pasaport verilemeyeceği yetkililer tarafından 
kendisine ifade edilmiştir. Bu vahim durumun 
sebebinin öğrenilmesi ve düzeltilmesi için Nüfus 
Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sivas 
Valiliği nezdinde yürütülen şifahi görüşmelerle, 
bu durumun ancak Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
İçişleri Bakanlığı tarafından düzeltilebileceği bilgisi 
edinilmiştir. İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığıyla yapı-
lan şifahi görüşmeler ve girişimler sonucu Bakan-
lık yetkililerince bizzat Genel Başkanımız aranarak 
‘Güvenlik soruşturması kaydındaki ‘Terör’ isna-
dının kaldırıldığı, pasaportunun İl Nüfus Müdür-
lüğünden teslim edileceği’ ifade edilmiştir. Genel 
Başkanımız başvurudan 6 gün sonra (12.07.2018) 
pasaportunu teslim almıştır. Söz konusu açıklama-

‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan Selma Gür-
kan’ın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme duruş-
mayı 24 Nisan 2019 tarihine erteledi.

24 Nisan 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Selma Gürkan’ın 1 yıl hapis ceza-
sıyla cezalandırılmasına karar verdi daha sonra bu 
cezayı 1/6 oranında indirilerek 10 ay hapis cezası-
na, 10 ay hapis cezasını da 6 bin TL adli para ceza-
sına dönüştürdü.

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan 
Hakkında Açılan Dava

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan hakkında 
TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgi-
li açıklamaları nedeniyle Diyarbakır 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi. 

Davanın 13 Şubat 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme Mehmet Arslan ile ilgili imza 
verme yoluyla adli kontrol yükümlülüğünün kaldı-
rılmasına fakat yurtdışı yasağının devamına karar 
verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın 28 Haziran 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme dava dosyasının Mehmet Ars-
lan hakkında Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan dava ile birleştirilmesine karar verdi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 
Soruşturmalar

19 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında 
HDP Van İl Örgütü’nün 19 Aralık 2018 tarihinde 
düzenlediği “Halk Buluşması” etkinliğinde yaptığı 
konuşma nedeniyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından iki ayrı soruşturma başlatıldığı öğrenil-
di.

19 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkın-
da 31 Ocak 2019 tarihinde Tunceli’de aday tanıtım 
toplantısında yaptığı konuşmada ‘örgüt propagan-
dası yaptığı’ iddiasıyla Tunceli Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
Ayrıca söz konusu aday tanıtım toplantısında yap-
tığı konuşma gerekçe gösterilerek DBP Eş Genel 
Başkan Yardımcısı Halide Türkoğlu hakkında da 
‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma 
başlatıldığı bildirildi.
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menin Adana 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafın-
dan kabul edildiği öğrenildi. İddianamede Hasan 
Kocaman’ın Türk Ceza Kanunu’nun ‘Türkiye Cum-
huriyeti hükümetini alenen aşağılama’ suçunu dü-
zenleyen 301. maddesi uyarınca cezalandırılması 
istenmektedir. 

Diyarbakır’da DBP Yöneticisinin Yargılandığı 
Dava

DBP Parti Meclisi Üyesi Celal Yoldaş hakkında Di-
yarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 9 Ocak 2019 tarihinde devam 
edildi. Savunmalar ardından mahkeme Celal Yol-
daş’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve 
duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul’da Gazeteci ile HDP ve DBP 
Yöneticilerinin Yargılandığı Dava

Aralarında gazeteci Haydar Ergül ile DBP ve HDP 
üyelerinin de bulunduğu 8’i tutuklu 21 kişi hakkın-
da İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

28 Temmuz 2017’de İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan söz konusu 21 kişi, 11 
Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

Davanın 18 Ocak 2019 tarihinde görülen duruş-
masında savunmaların ardından mahkeme Ahmet 
Sağınç’ın tahliyesine ve 7 kişinin (gazeteci Haydar 
Ergül ile DBP ve HDP yöneticileri Eşref Yaşar, Er-
can Doğru, Aygül Turhan, Mustafa Elma, Abdullah 
Geldi, Münevver İlingi ve Aysel Diler) ise tutuklu-
luk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 5 
Nisan 2019 tarihine erteledi.

Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada tutuklu 
sanıklar Eşref Yaşar, Aygül Turhan, Mustafa Elma, 
Münevver İlingi ve Aysel Dilber’in mahkemeye 
gönderdikleri dilekçede PKK lideri Abdullah Öca-
lan üzerindeki tecrit sona erinceye kadar duruş-
malara katılmayacaklarını belirttikleri öğrenildi. 
Mahkeme Ercan Doğru, Haydar Ergül ve Abdullah 
Geldi’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar ver-
di ve duruşmayı 28 Haziran 2019 tarihine erteledi. 

26 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada ise 
mahkeme Haydar Ergül, Aygül Turhan, Aysel Di-
ler, Eşref Yaşar, Mustafa Elma ve Münevver İlingi 
hakkında uygulanan adli kontrol şartının kaldı-
rılmasına, 19 kişi hakkında ise uygulanan yurtdışı 
çıkış yasağının devamına karar verdi ve duruşmayı 
14 Mayıs 2020 tarihine erteledi.

da Genel Başkanımızın dikkat çektiği husus pasa-
portunun iptali değil, bir siyasi parti Genel Başkanı 
ve Cumhurbaşkanı Adayının güvenlik soruşturma-
sı kaydına ‘Terör’ ifadesinin yerleştirilmesi ve İçiş-
leri Bakanlığının düştüğü üzüntü verici durumdur.”

İstanbul KCK Ana Davası

BDP üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu 
205 kişi hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

Davanın 28 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme Ragıp Zarakolu hakkındaki 
kırmızı bültenin kaldırılması talebinin reddine 
karar verdi ve duruşmayı 24 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

24 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme, Ragıp Zarakolu’nun ifadesinin talimat yo-
luyla alınamayacağı gerekçesiyle SEGBİS aracılı-
ğıyla alınmasına, 7 Haziran 2018 tarihli yakalama 
emrinin infazının beklenmesine, İstanbul Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın 23 Aralık 2019 tarihli, Ra-
gıp Zarakolu’nun “duruşmaya gelmesini sağlamak 
amacıyla” Türkiye’de bulunan mallarına, hak ve 
alacaklarına el konulması talebinin kısmen kabul 
edilmesine karar verdi ve duruşmayı 14 Mayıs 2020 
tarihine erteledi. İsveç Yüksek Mahkemesi, Türki-
ye’nin Ragıp Zarakolu’nun iadesine dair talebini 18 
Aralık 2019 tarihinde reddetmişti.

Adana’da Pankart Asanlar Hakkında Soruşturma

1 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP 
Adana il binasının dış cephesine asılı olan, üzerin-
de “AİHM kararlarına uyulsun. Seçilmişler Serbest 
Bırakılsın” ile “Yurttaş Yoldaş Arkadaş Demirtaş” 
ifadelerinin ve eski Eş Genel Başkan Selahattin 
Demirtaş’ın posterinin olduğu pankartları asanlar 
hakkında “suçu ve suçluyu övmek” iddiasıyla so-
ruşturma başlattığı öğrenildi. Söz konusu pankart-
ların savcılığın talimatıyla polis tarafından indiril-
diği bildirildi.

Adana’da DBP Yöneticisinin Yargılandığı Dava

4 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, DBP Adana il Eş Başkan Yardımcısı Hasan 
Kocaman hakkında TSK’nin Afrin’e yönelik ope-
rasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada geçen “Saray 
faşizmi” ifadesi gerekçe gösterilerek Adana Cum-
huriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddiana-
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Hakkari’de HDP ve DBP Üye ve Yöneticilerinin 
Yargılandığı Dava

HDP Hakkari İl Eş Başkanı Zeynep Kaya, DBP İl Eş 
Başkanı Nurcan Aktaş, DBP il Eş Başkan Yardımcı-
sı Necip Coşkun, DBP Merkez İlçe Eş Başkanı Şeh-
riban Açar, DBP Merkez ilçe yöneticisi Recep Ak-
taş, HDP il yöneticisi Keskin Erol, Yüksekova DBP 
İlçe Eş Başkanı Nevzat Kaya ve DBP Yüksekova ilçe 
yöneticisi Yavuz Adsız hakkında Hakkari 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
14 Şubat 2019 tarihinde başlandı. 

Açlık grevinde olan Leyla Güven’e destek için açlık 
grevi yapılan HDP Hakkari il binası 17 Kasım 2018 
tarihinde polis tarafından basılmış 8 kişi gözaltına 
alınmıştı. Gözaltına alınanlar adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştı. 

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 18 
Nisan 2019 tarihine erteledi.

İstanbul’da Yargılanan HDP ve HDK Üyeleri

HDP Parti Meclisi üyesi Can Memiş ile HDK üye-
lerinin de aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu, 29 kişi 
hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

Söz konusu 29 kişi 7 Şubat 2018 tarihinde İstan-
bul’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınmış, 
21 Şubat 2018 tarihinde 18 kişi tutuklanmıştı. Da-
vanın 27 Haziran 2018 tarihinde görülen duruş-
masında 9 kişi (Celalettin Can, Abdulsalam Yulcu, 
Erhan Sarıkaya, Vahit Dalğıç, Filiz Yılmaz, Gonca 
Yangöz, Mehmet Şamil Altan, Nevzat Yılmaz ve 
Taylan Talaş), 15 Kasım 2018 tarihinde görülen 
duruşmasında 3 kişi (Can Memiş, Hasan Hüseyin 
Gencer ve Suphi Yıldız) adli kontrol şartı ve yurtdı-
şı yasağıyla tahliye edilmişlerdi.

14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada ahke-
me tutuklu sanıklar Atilla Şayir, Metin İlan ve Tay-
lan Ürün’ün tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 
11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Van’da HDP ve DBP Yöneticilerinin Yargılandığı 
Dava

Aralarında DBP Van İl Eş Başkanı Aynur Tar-
han, yerine kayyım atanan Edremit Belediyesinin 
DBP’li Eş Başkanı Rojbin Çetin, HDP Erciş Bele-
diye Eş Başkan adayı Yıldız Çetin ile HDP Tuşba 
ilçe yöneticisi Pervin Özgür’ün de olduğu 7 kişi 

Diyarbakır’da HDP Üyesinin Yargılandığı Dava

HDP üyesi Elif Haran hakkında Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
18 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Savunmala-
rın ardından mahkeme Elif Haran’ın adli kontrol 
şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

HDP Eski Yöneticisinin Yargılandığı Dava

Yaptığı bir konuşmada geçen “Sayın Öcalan” ifadesi 
ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP Parti 
Meclisi eski üyesi Zeki Koç hakkında Hatay Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamenin 
25 Ocak 2019 tarihinde Hatay 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi tarafından kabul edildiği öğrenildi. 

İddianamede Zeki Koç’un ‘örgüt propagandası 
yapmka’ suçundan cezalandırılması istenmektedir. 
Davanın ilk duruşması 13 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Zeki Koç 25 Ekim 2018 tarihinde gözaltına 
alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı ve Zeki 
Koç’u ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 
10 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükümle bir-
likte Zeki Koç’un tahliyesine karar verdi.

İzmir’de HDP Yöneticilerinin Yargılandığı Dava

HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Mahfuz Gü-
leryüz, Parti Meclisi üyesi Gülay Gün Bilici ile DBP 
önceki dönem İl Eş Başkanı Süleyman Gündüz, 23 
Ocak 2019 tarihinde mahkemenin verdiği ara karar 
ile tahliye edildi. Mahfuz Güleryüz, Gülay Gün Bilici 
ve Süleyman Gündüz 26 Kasım 2018 tarihinde ‘ör-
güt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da HDP Yöneticisinin Yargılandığı 
Dava

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı 
hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 24 Ocak 2019 tarihin-
de başlandı. 

İddianamede Şerif Çamcı’nın ‘örgüt üyesi olmak’ 
suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılması istenmektedir. 

Şerif Çamcı 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır mer-
kezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış 
ve 13 Ekim 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Savunmaların ardından mahkeme Şerif Çamcı’nın 
adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
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18 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada Enver 
Barin aleyhine tanıklık yapan gizli tanığın, ifa-
desinde, esnaf olan Barin için “KCK, YDG-H ve 
YPG’li örgüt mensuplarının avukatlığını yapardı” 
dediği öğrenildi. Enver Barin’in tutukluluk halinin 
devamına karar veren mahkeme duruşmayı 12 Ma-
yıs 2019 tarihine erteledi.

Adana’da Haklarında İddianame Hazırlanan 
HDP Üye ve Yöneticileri

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, arala-
rında HDP Adana İl Eş Başkanı Gülseren Tural’ın 
da olduğu 8’i HDP üyesi 12 kişi hakkında ‘halk 
mahkemesi kurdukları’ iddiasıyla ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddiana-
me Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 13 
Haziran 2019 tarihinde kabul edildiği öğrenildi. 

Davanın ilk duruşmasının 10 Temmuz 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme savunmaların ardından 8 
kişinin de tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi. 

16 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme savunmaların ardından 8 kişi hakkındaki 
adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verdi ve 
duruşmayı 14 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Malatya’da Yargılanan HDP Yöneticisi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinin HDP İlçe Eş 
Başkanı Mehmet Aydıner hakkında ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla Malatya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 13 
Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Meh-
met Aydıner’i 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Hakkari’de Yargılanan HDP Yöneticisi

HDP Hakkari İl Eş Başkanı Sinan Kaya hakkında 
Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt pro-
pagandası yapmak’ iddiasıyla açılan davanın görül-
mesine 13 Haziran 2019 tarihinde başlandı. Mah-
keme Sinan Kaya’nın tahliyesine karar verdi.

Sinan Kaya, 12 Mart 2019 tarihinde cezaevlerinde-
ki açlık grevleriyle ilgili olarak düzenlenen eylemde 
gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Davanın karar duruşması 17 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Sinan Kaya’yı ‘örgüt propagan-
dası yapmak’, ‘örgüte yardım ve yataklık yapma’ ve 
‘polise mukavemet’ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

hakkında 2013 yılında Demokratik Özgür Kadın 
Hareketi (DÖKH) tarafından düzenlenen etkin-
liklere katıldıkları gerekçesiyle Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

21 Şubat 2019 tarihinde görlen duruşmada avu-
katlar iddianame kendilerine tebliğ edilmediği için 
savunma yapmayacaklarını ifade ettiler. Mahkeme 
duruşmayı 13 Haziran 2019 tarihine erteledi.

Malatya’da İnsan Hakları Savunucusu ile HDP 
ve DBP Yöneticilerinin Yargılandığı Dava

İHD Malatya şubesi başkanı Gönül Öztürkoğlu, 
HDP Malatya eski İl Eş Başkanı Özcan Ağdaş, DBP 
İl Eş Başkanı Nermin Tuncel, HDP Battalgazi İlçe 
Eş Başkanı Ahmet Aksu, HDP Yeşilyurt İlçe Eş 
Başkanı Aziz Doğan, HDP eski yöneticisi Hasan 
Karvar ve HDP üyesi Ahmet Turan Sertkaya hak-
kında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

22 Şubat 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme Nermin Tuncel ve 
Özcan Ağdaş’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine ve 
Aziz Doğan ve Gönül Öztürkoğlu’nun ise tutuklu-
luk hallerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 
22 Mart 2019 tarihine erteledi. 22 Mart 2019 tari-
hinde görülen duruşmada mahkeme Aziz Doğan 
ve Gönül Öztürkoğlu’nun adli kontrol şartıyla tah-
liyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe 
erteledi.

27 Kasım 2018 tarihinde Malatya’da gözaltına alı-
nan İHD Malatya şube başkanı Gönül Öztürkoğlu 
ile Nermin Tuncel, Özcan Ağdaş, Aziz Doğan 30 
Kasım 2018 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklanmıştı.

Davanın karar duruşması 19 Aralık 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
Gönül Öztürkoğlu, Nermin Tuncel, Özcan Ağdaş 
ve Hasan Karvar’ı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile; Aziz 
Doğan ve Ahmet Aksu’yu 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme Ahmet Turan Sertkaya’nın 
ise beraatına hükmetti.

Bitlis’te DBP Yöneticisinin Yargılandığı Dava

DBP Bitlis eski İl Eş Başkanı Enver Barin hakkında 
Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 
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Antalya’da HDP Yöneticilerinin Yargılandığı 
Dava

HDP Alanya İlçe Eş Başkanı Safiye Dalgıç ile ilçe 
yöneticisi Abdulhekim Aktaş ve DBP Alanya İlçe 
yöneticisi Tefra Akçın hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ 
iddiasıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianame Antalya 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Safiye Dalgıç, Abdulhekim Aktaş ve Tefra Akçın, 
8 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alınmış ve 12 
Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklanmıştı.

İstanbul’da HDP Yönetici ve Üyelerinin 
Yargılandığı Dava

Aralarında HDP İstanbul eski İl Eş Başkanı Doğan 
Erbaş’ın da olduğu HDP üye ve yöneticisi 12 kişi 
hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 1 Ekim 2019 tarihinde 
devam edildi. 

İddianamede sanıkların ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘ör-
güt propagandası yapmak’ suçlarından cezalandı-
rılması istenmektedir. 

Mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2020 tarihine erte-
ledi.

Mardin’de Yargılanan Siyasi Parti Yöneticileri

DBP Mardin il Eş Başkanları Leyla Bozkurt ve Şeh-
muz Sun, HDP Parti Meclisi üyeleri Alaattin Semir 
Zuğurli ile Sedat Ay ve HDP Mardin Eş Başkanı Ali 
Sincar hakkında Mardin 4. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 14 Kasım 2019 
tarihinde başlandı. 

Duruşmada Alaattin Semir Zuğurli’nin avukatları 
tarafından dosyanın cezaevine getirmesine rağmen 
cezaevi yönetiminin dosyayı kendilerine vermedi-
ğini, dolayısıyla hangi suçlama ile karşı karşıya ol-
duklarını bilmediğini belirttiği öğrenildi. 

10 Aralık 2019 tarihinde görülen bir sonraki du-
ruşmada mahkeme 5 kişinin tutukluluğunun de-
vamına karar verdi ve duruşmayı 21 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

Söz konusu 5 kişi 24 Temmuz 2019 tarihinde Mar-
din’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınmış, 30 Temmuz 2019 
tarihinde tutuklanmıştı.

Mardin’de DBP Yöneticisinin Yargılandığı Dava

DBP Parti Meclisi üyesi Bayram Demirhan ile Da-
vut Bozan, Mehmet Ali Dayan, Mehmet Ceylan, 
Hasan İlhan hakkında Mardin 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi.

18 Haziran 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme savunmaların ardından tutuklu 3 kişinin 
(Bayram Demirhan, Mehmet Ceylan, Davut Bo-
zan) bu halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 
erteledi. 

Sonraki duruşmaları 5 Eylül ve 25 Ekim 2019 tarih-
lerinde görülen dava devam etmektedir. 

HDP ve DBP Yöneticilerinin Yargılandığı Dava

HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç ile DBP 
Cizre İlçe Eş Başkanı Selahattin Kolanç hakkında 
katıldıkları bir basın açıklamasında ‘suçu ve suçlu-
yu övdükleri’ iddiasıyla Cizre 1. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Temmuz 
2019 tarihinde devam edildi. Savunmaların ardın-
dan mahkeme duruşmayı 7 Kasım 2019 tarihine 
erteledi.

Mersin’de Gazete Çalışanları ile Siyasi Parti 
Üyelerinin Yargılandığı Dava

Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Murat Sekmen ve 
Tuba Salman ile HDP Gençlik Meclisi üyelerinin 
de aralarında olduğu 7’si tutuklu 16 kişi hakkında 
‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgüt üyesi olmak’ 
suçlarından Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 25 Temmuz 2019 tari-
hinde başlandı. Savunmaların ardından mahkeme 
tutuklu yargılanan 7 kişinin (Abdurrahim Demir, 
Senem Güven, Hizbullah Ekinci, Rojda Salman, 
Vedat Turgut, Diyar Turgut ve Mehmet Koç) adli 
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşma-
yı ileri bir tarihe erteledi.

Şırnak’ta Yargılanan HDP Yöneticisi ve Diğer 
Kişiler

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen Newroz mi-
tinginin tertip komitesinde yer alan ve aralarında 
HDP Cizre İlçe Eş Başkanı Güler Tunç’un da bu-
lunduğu 10 kişi hakkında ‘kanuna aykırı toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme’ iddiasıyla 
Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın ilk duruşması 3 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme savunmaların ardından duruşmayı 19 
Kasım 2019 tarihine erteledi.
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İstanbul’da Gazetecilerin, Avukatların ve ESP 
Üyelerinin Yargılandığı Dava

Aralarında Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatları-
nın, Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirlerinin ve 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi üye ve yöneticilerinin 
olduğu 3’ü tutuklu 23 kişi hakkında İstanbul 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi.

14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme ETHA editörü İsminaz Temel’in adli kont-
rol şartıyla tahliyesine diğer 2 tutuklu sanık Erkan 
Kakça ve Coşkun Yiğit’in tutukluluk hallerinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 24 Nisan 2019 
tarihine erteledi. 

24 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme tutuklu bulunan Erkan Kakça ve Coşkun Yi-
ğit’in tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

Sonraki duruşmaları 3 Eylül ve 26 Kasım 2019 ta-
rihlerinde görülen dava 2020 yılında devam etmek-
tedir. 

Gazeteci ile ESP ve SGDF Yöneticilerinin 
Yargılandığı Dava

Aralarında ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar, ESP 
merkez yönetim kurulu üyesi Sıtkı Güngör, KESK 
üyesi Narin Duru, SGDF merkez yönetim kurulu 
üyesi Ali Deniz Esen’in de olduğu 9 kişi hakkında 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

1 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
Sıtkı Güngör, Ali Deniz Esen, Narin Duru, Eren 
Bulut ve Ali Sönmez Kayar 6 Şubat 2018 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış 
ve mahkemenin 31 Ekim 2018 tarihinde görülen 
duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş-
ti.

19 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme 9 kişi hakkında yurtdışı yasağının devam et-
mesine karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

Sonraki duruşmalaır 28 Mayıs, 31 Ekim ve 13 Ara-
lık 2019 tarihlerinde görülen dava 2020 yılında de-
vam etmektedir. 

Aydın’da Gazeteci ve EMEP Yöneticisinin 
Yargılandığı Dava

EMEP’in Afrin operasyonuyla ilgili basın açıkla-
masını haberleştiren, Aydın’ın Didim ilçesinde ya-

Tunceli’de Yargılanan EMEP Yöneticisi

EMEP Genel Yönetim Kurulu üyesi ve Tunceli İl 
Başkanı Mustafa Taşkale hakkında Tunceli Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
25 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
savunmaların ardından duruşmayı 8 Mart 2019 ta-
rihinde erteledi. Davanın sonraki duruşmaları 24 
Mayıs ve 19 Temmuz 2019 tarihlerinde görüldü. 
Mustafa Taşkale 17 Kasım 2016 tarihinde tutuklan-
mış ve hakkında açılan davanın 29 Mayıs 2017 ta-
rihinde görülen duruşmasında adli kontrol şartıyla 
tahliye edilmişti.

İstanbul’da Bildiri Dağıttıkları Gerekçesiyle 
Yargılanan EMEP Üyeleri

EMEP üyeleri Neslihan Karyemez ile Bilal Kara-
man hakkında TSK’nin Afrin’e yönelik operasyo-
nunu eleştiren bildiriyi dağıttıkları gerekçesiyle 
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın karar duruşması 7 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme 2 kişinin de beraatına karar verdi.

Bilal Karaman ile o dönemde hamile olan Neslihan 
Karyemez, 26 Ocak 2018 tarihinde ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla tutuklanmış, hakların-
da açılan davanın 27 Şubat 2018 tarihinde görülen 
ilk duruşmasında tahliye edilmişlerdi.

ESP ve SGDF Üye ve Yöneticileri ile Gazetecinin 
Yargılandığı Dava

Aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri 
Adil Demirci, ESP üyesi Mesut Çeki ve SGDF mer-
kez yönetim kurulu üyesi Özge Doğan’ın da bulun-
duğu 6’sı tutuklu 23 kişi hakkında İstanbul 25. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme ETHA muhabiri Adil Demirci ile Hasan Kı-
nık’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, 4 kişinin ise 
tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruş-
mayı 30 Nisan 2019 tarihine erteledi. 

30 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme tutuklu yargılanan Ali Karaçay, Engin Sınağ, 
Ersin Sedefoğlu, Gönül Gören’in adli kontrol şar-
tıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 15 Ekim 
2019 tarihine erteledi.
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Kaftancıoğlu’nun ‘halkı zincirleme şekilde kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘örgüt propagan-
dası yapmak’, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘Türkiye 
Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama’, ‘kamu gö-
revlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından 4 
yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandı-
rılmasını istedi. Savunmaların ardından mahkeme 
duruşmayı 6 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın 6 Eylül 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme Canan Kaftancıoğlu’nu ‘hal-
kı zincirleme şekilde kin ve düşmanlığa alenen tah-
rik etme’ suçundan 2 yıl 8 ay, ‘örgüt propagandası 
yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret’ suçundan 2 yıl 4 ay, ‘Türkiye Cumhuriye-
ti devletini alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 8 ay, 
‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme’ 
suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün olmak üzere toplam 9 
yıl 8 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahke-
menin verdiği cezada indirime gitmediği öğrenildi.

İstanbul’da ESP Yöneticilerinin Yargılandığı 
Dava

Aralarında ESP Genel Başkanı Çiçek Otlu ile 
HDP’nin ve ESP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ’ın da olduğu ESP üye yöneticileri hak-
kında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 23 Mayıs 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme duruşmayı 28 Kasım 2019 
tarihine erteledi.

Gazeteciler ile ESP Üye ve Yöneticilerinin 
Yargılandığı Dava

Aralarında ETHA muhabiri Meşale Tolu ve yazar 
Mukaddes Erdoğdu Çelik’in de bulunduğu 27 kişi 
hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 23 Mayıs 2019 tarihin-
de devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme 
duruşmayı 11 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Bursa’da EMEP Yöneticisinin Yargılandığı Dava

EMEP Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın hakkında 
TSK’nin Afrin’e yönelik harekatını protesto ettiği 
gerekçesiyle Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 18 Haziran 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Hasan Özaydın’ın be-
raatına karar verdi.

Artvin’de ÖDP Yöneticisinin Yargılandığı Dava

ÖDP Artvin İl Başkanı Sercan Dede hakkında bir 
cenaze töreninde yaptığı konuşma nedeniyle Art-

yınlanan Didim Özgür Ses gazetesinden Mustafa 
Öge, Mavi Didim gazetesi muhabirleri Erdem Öz-
den ile Ergün Korkmaz ve EMEP Didim İlçe Baş-
kanı Kazım Temiz hakkında ‘Halkı kin ve düşman-
lığa alenen tahrik etme‘ iddiasıyla Didim 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 10 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Savunma-
ların ardından mahkeme tüm sanıkların beraatına 
karar verdi.

Aydın’da Yargılanan Siyasi Parti Üye ve 
Yöneticileri

Aralarında BDP üye ve yöneticilerinin de olduğu 
32 kişi hakkında Aydın Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 10 Nisan 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 19 sanığı ‘örgüt üyesi 
olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında 
değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
8 sanıkla ilgili verilen cezalarda hükmün açıklan-
masını geri bıraktı. Mahkeme 4 sanığın beraatına, 
yargılama sırasında yaşamını yitiren bir sanık ile 
ilgili davanın düşürülmesine karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanının Yargılandığı Dava

23 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den İstanbul Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul 
İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında bir iddia-
name hazırlandığı öğrenildi. 

İddianamede sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek Canan Kaftancıoğlu’nun ‘Cumhurbaş-
kanı’na hakaret’, ‘kamu görevlisine görevinden do-
layı hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen 
aşağılama’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik 
etme’, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 17 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isten-
mektedir. 

İddianamenin İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 27 Mayıs 2019 tarihinde kabul edildiği 
öğrenildi. 

Davanın ilk duruşması 28 Haziran 2019 tarihinde 
görüldü. Duruşma salonuna sarı basın kartı olma-
yan gazetecilerin alınmadığı öğrenildi. Mahkeme 
başkanı, avukat Ömer Kavili’nin mahkeme salo-
nundan çıkartılmasına karar verdi. Savunmaların 
ardından mahkeme duruşmayı 18 Temmuz 2019 
tarihine erteledi. 

18 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada 
esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Canan 
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7’si tutuklu 28 kişi hakkında DTK delegesi olduk-
ları gerekçesiyle Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 26 Eylül 2019 tarihinde 
devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme 7 
sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vere-
rek duruşmayı 29 Kasım 2019 tarihine erteledi. 

29 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme tutuklu 8 kişinin (Bazi Aslan, Çetin Uyar, 
Ramazan Duman, Hakan Demir, Faysal Parlak, 
Mehmet Ali Sönmez, Mesut Erzengin ve Abdul-
settar Güneş) tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 
erteledi. 

DTK faaliyetlerine yönelik bir soruşturma kapsa-
mında 21 Mart 2019 tarihinde gözaltına alınan 28 
kişiden 7’si (Çetin Uyar, Faysal Parlak, Bazi Aslan, 
Hakan Demir, İbrahim Irmak, Medine Tufan, Me-
sut Erzengin) 26 Mart 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olma’ gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Avukat Feride Laçin hakkında DTK çalışmalarına 
katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 2 Ekim 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme, iddianamede 
‘örgüt kurma ve yönetme’ suçundan cezalandırıl-
ması talep edilen Feride Laçin’in beraatına karar 
verdi.

4.2.3. Hak Savunucuları Hakkında 
Açılmış Dava

Büyükada Davası

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, 
Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, İnsan 
Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun ve 
Veli Acu, İsveç vatandaşı insan hakları eğitimcisi 
Ali Garawi, Almanya vatandaşı insan hakları eği-
timcisi Peter Steudtner, Kadın Koalisyonu’ndan 
İlknur Üstün, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Er-
kem, Eşit Haklar İzleme Derneği’nden Nejat Taş-
tan, Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli hakkın-
da İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Büyükada’da 
yapılan bir toplantı sırasında gözaltına alınan hak 
savunucuları, 12 Temmuz 2017 tarihinde mahke-
meye sevk edilmişti. Mahkeme Uluslararası Af Ör-
gütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derne-
ği’nden Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi 
Derneği’nden Günal Kurşun ve Veli Acu, İsviçre 

vin Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 17 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Sercan Dede’yi ‘örgüt propagandası yap-
mak’ suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Saadet Partisi Eski Genel Başkanı Hakkında 
Hazırlanan İddianame

12 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Saadet Partisi’nin eski genel başkanı Mustafa 
Kamalak hakkında Ankara Başsavcılığı tarafından 
“FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında bir iddia-
name hazırlandığı öğrenildi. İddianamede Mustafa 
Kamalak’ın yaptığı konuşmalarda örgüt propagan-
dası yaptığı iddiasıyla 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması istenmektedir.

ESP Eski Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava

ESP eski Genel Başkanı Çiçek Otlu ile Sidar Bal-
sever, Ali Haydar Keleş ve Bedran Çoğaltay isimli 
ESP üyesi 3 kişi hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Ha-
ziran 2019 tarihinde devam edildi. Savunmaların 
ardından mahkeme, tutuklu yargılanan Çiçek Otlu, 
Ali Haydar Keleş ve Sidar Balsever’in adli kontrol 
şartıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 13 Şu-
bat 2019 tarihine erteledi. ESP eski Genel Başkanı 
Çiçek Otlu 22 Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmış-
tı.

4.2.2. Diğer Kurum ve Örgütlerin Üye ve 
Yöneticileri Hakkında Açılmış Davalar 

DTK

DTK Diyarbakır delegesi Aliye Tok hakkında Di-
yarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 23 Ocak 2019 tarihinde başlandı. 
Aliye Tok duruşmada hazır bulundu ve savunma 
yaptı. Savunmaların ardından mahkeme Aliye 
Tok’un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı erteledi. 

13 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Aliye Tok’un adli kontrol şartıyla tahliyesine 
karar verdi ve duruşmayı 26 Haziran 2019 tarihine 
erteledi. 

Aliye Tok, 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır mer-
kezli bir operasyon kapsamında gözaltına alınmış 
ve 12 Ekim 2018 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ iddia-
sıyla tutuklanmıştı.
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Davanın görülmesine 2020 yılında devam edilecek. 

Malatya’da Yargılanan İnsan Hakları 
Savunucusu

TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgili 
İHD Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamayı 
Malatya’da okuduğu gerekçesiyle İHD Şube yöneti-
cisi Mehmet Tuncel hakkında Malatya 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
8 Mayıs 2018 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan Mehmet Tuncel’i 6 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

4.2.4. Sendika, Vakıf, Dernek, Meslek 
Örgütü Üye ve Yöneticileri Hakkında 
Açılmış Davalar

TTB

TTB Merkez Konseyi eski Başkanı Raşit Tükel ile 
Merkez Konsey üyeleri Mustafa Tamer Gören, Dr. 
Hande Arpat, Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Meh-
met Sezai Berber, Dr. Selma Güngör, Dr. Bülent 
Nazım Yılmaz, Dr. Funda Barlık Obuz, Dr. Dursun 
Yaşar Ulutaş, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Şeyhmus Gö-
kalp hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e 
yönelik askeri operasyonu ile ilgili olarak yayınla-
dıkları “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı 
bildiri nedeniyle Ankara 32. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi.

20 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme savcının değiştirilmesi talebini reddetti ve 
duruşmayı 3 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

3 Mayıs 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme yargılanan tüm hekimlerin ‘halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla ikişer kez 
10’ar ay olmak üzere ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına, ayrıca Hande Arpat’ın 
‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 
yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi.

DİSK Genel Başkanı’nın Yargılandığı Dava

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında 
CHP Sapanca ilçe örgütü tarafından 5 Haziran 
2016 tarihinde düzenlenen bir panelde yaptığı ko-
nuşma nedeniyle Sapanca Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2 Nisan 2019 

vatandaşı Ali Garawi ve Alman vatandaşı Peter 
Steudtner’in tutuklanmasına ve Kadın Koalisyo-
nu’ndan İlknur Üstün, Yurttaşlık Derneği’nden Na-
lan Erkem, Eşit Haklar İzleme Derneği’nden Nejat 
Taştan ve Hak İnisiyatifi’nden Şeyhmus Özbekli’nin 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar 
vermişti. 21 Temmuz 2018 tarihinde savcılığın dört 
insan hakları savunucusunun serbest bırakılması-
na yaptığı itiraz üzerine insan hakları savunucula-
rı hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. İlknur 
Üstün ve Nalan Erkem 23 Temmuz 2017 tarihinde 
tutuklanmış, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davanın 
25 Ekim 2017 tarihinde görülen ilk duruşmasın-
da tutuklu 8 insan hakları savunucusu adli kontrol 
şartıyla tahliye edilmişti. Taner Kılıç ise 15 Ağustos 
2018 tarihinde mahkemenin aylık tutukluluk ince-
lemesi sonucu tahliye edilmişti.

11 insan hakları savunucusu hakkında İstanbul 35. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruş-
maları 24 Mart, 16 Temmuz, 9 Ekim ve 27 Kasım 
2019 tarihlerinde görüldü. 

27 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkında mütalaasını açıklayan savcının, Taner 
Kılıç’ın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan, Günal Kur-
şun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nejat Taştan, Veli 
Acu’nun da ‘örgüte üye olmamakla beraber yardım’ 
suçundan cezalandırılmasını, Peter Frank Steu-
dtner, Ali Gharavi, İlknur Üstün, Nalan Erkem ve 
Muhammed Şeyhmus Özbekli’nin ise beraatını 
talep ettiği öğrenildi. Mütalaada ayrıca tüm sanık-
lar hakkında ‘uluslararası casusluk ve terörizmin 
finansmanı’ suçlarından yürütülen soruşturma so-
nucunda, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 
verildiği de yer aldı. Mahkeme duruşmayı 19 Şubat 
2020 tarihine erteledi.

Diyarbakır’da Yargılanan İnsan Hakları 
Savunucusu

İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve eski Genel 
Başkan Yardımcısı Raci Bilici hakkında 2011-2014 
yılları arasında derneğin ihlal raporlarını hazırla-
mak, hak örgütleri toplantılarına ve DTK faali-
yetlerine katılmak gerekçesiyle Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
21 Kasım 2019 tarihinde devam edildi. 

Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren sav-
cının Raci Bilici’nin ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 
yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası ile cezalandı-
rılmasını talep ettiği öğrenildi. 
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cezasının küçük çocuğu olması nedeniyle ev hapsi 
olarak uygulanmasına hükmetti.

15 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi 20 avukat 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın 20 Mart 2019 tarihinde görülen ka-
rar duruşmasında verilen hapis cezalarına yönelik 
itirazın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza 
Dairesi tarafından 8 Ekim 2019 tarihinde reddedil-
diği öğrenildi.

Ankara’da Halkevi Şube Başkanları’nın 
Yargılandığı Dava

Mutlu Halkevi Şube Başkanı Seher Gümüşay, Ma-
mak Halkevi Şube Başkanı Dilara Doğanbaş, Ke-
çiören Halkevi Şube Başkanı Şebnem Kıymet Yar 
ve Eryaman Halkevi Şube Başkanı Şenay Yılmaz 
Güner, İlker Halkevi Şube Başkanı Eray Kurt hak-
kında ‘suç ve suçluyu övme’ ve ‘örgüt üyesi olmak’ 
iddialarıyla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 17 Eylül 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme 5 kişinin de beraatına 
karar verdi.

Tekirdağ’da Avukatın Yargılandığı Dava

KHK ile kapatılan ÇHD ve HHB üyesi avukat En-
gin Gökoğlu hakkında, tutulduğu Tekirdağ 2 Nolu 
T Tipi Cezaevi’nde görevli infaz koruma memur-
larına hakaret ettiği iddiasıyla Tekirdağ 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 17 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Engin Gökoğlu’nun beraatına karar verdi.

Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde çeşitli kereler 
infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine ma-
ruz kalan ve kolu kırılan Engin Gökoğlu, 7 Kasım 
2017 tarihinde avukat görüşü öncesinde bir kez 
daha fiziksel şiddete maruz kalması üzerine, gü-
venlik kameralarına “İşkence yapmak şerefsizliktir. 
Bu yaptığınız işkencelerin hesabını bir gün vere-
ceksiniz. Üzerinizdeki üniformalar yasadışı iş yap-
manıza imkân sağlamaz” demişti. Bu sözler üze-
rine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
“kamu görevlilerine hakaret” iddiasıyla iddianame 
hazırlanmıştı.

İstanbul’da Avukatların Yargılandığı Dava

KHK ile kapatılan ÇHD ve HHB üyesi 22 avukat 
hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla İstanbul 
18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 10 Temmuz 2019 günü devam edildi. 

tarihinde başlandı. Savunmaların ardından mah-
keme duruşmayı 9 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

İddianamede Arzu Çerkezoğlu’nun ‘halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 3 yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 

Davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edi-
lecek. 

İstanbul’da ÇHD Üyesi Avukatların Yargılandığı 
Dava

KHK ile kapatılan ÇHD ve HHB üyesi tutuklu 20 
avukat hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları 8 Kasım 
2017 tarihinde gözaltına alınış ve 13 Kasım 2017 
tarihinde tutuklanmıştı. Haklarında açılan davanın 
14 Eylül 2018 tarihinde görülen duruşmasında 17 
avukat hakkında verilen tahliye kararına savcılığın 
yaptığı itiraz sonucu 6 avukat (Selçuk Kozağaçlı, 
Ahmet Mandacı, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin 
Gökoğlu ve Behiç Aşçı) 16 ve 17 Eylül 2018 tarihle-
rinde mahkeme tarafından yeniden tutuklanmıştı.

22 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, celse arasında esas hakkındaki mütalaasını 
sunan savcının 18 avukatın ‘örgüt üyesi olmak’ su-
çundan cezalandırılmasını, 2 avukat ile ilgili dosya-
nın ayrılmasını talep ettiği bildirildi.

Davanın karar duruşması 20 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme tutuksuz yargılanan Ayşegül 
Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yap-
rak Türkmen’in ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım 
etme’ suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmalarına; aynı suçtan Ahmet Mandacı 
ile Zehra Özdemir’in ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmasına ve haklarına yurtdışı 
yasağı uygulanmasına karar verdi. Mahkeme Oya 
Aslan ile Günay Dağ’ın “firari” olmalarından dolayı 
savunmalarının alınmamış olması nedeniyle dos-
yalarının ayrılmasına hükmetti. Mahkeme Barkın 
Timtik’in ‘örgüt kurmak ve yönetme’ suçundan 18 
yıl 9 ay; ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Özgür Yılmaz 
ve Ebru Timtik’in 13 yıl 6 ay; Behiç Aşçı ve Şükriye 
Erden’in 12 yıl; Selçuk Kozağaçlı’nın 11 yıl 3 ay; En-
gin Gökoğlu, Aytaç Ünsal, Süleyman Gökten’in 10 
yıl 6 ay; Aycan Çiçek ve Naciye Demir’in 9 yıl; Ezgi 
Çakır’ın ise 8 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları-
na karar verdi. Mahkeme Ezgi Çakır’a verilen hapis 
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keme Musa Çitil’in davaya katılma talebini kabul 
etti ve duruşmayı 8 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Buket Yılmaz 15 Aralık 2017 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 22 Aralık 2017 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklanmıştı.

DGD

DGD Genel Sekreteri ve İstanbul Üniversitesi Sos-
yoloji bölümü öğrencisi Berkay Ustabaş ve Helin 
Bölek hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi

 15 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme Berkay Ustabaş 
ve Helin Bölek’in adli kontrol şartıyla tahliyesine 
karar verdi ve duruşmayı 15 Nisan 2019 tarihine 
erteledi.

15 Nisan 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Berkay Ustabaş’ın ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan beraatına, ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşle-
ri kanununa muhalefet’ suçundan 5 ay hapis cezası 
ile cezalandırılmasına karar verdi.

Berkay Ustabaş, ifade vermek için gittiği İstanbul 
Çağlayan Adliyesi’nde 5 Ocak 2018 tarihinde tu-
tuklanmıştı. Berkay Ustabaş davanın 15 Ocak 2019 
tarihinde görülen duruşmasında tahliye edilmişti. 
Helin Bölek ise 21 Kasım 2016 tarihinde İdil Kül-
tür Merkezi’ne yapılan baskın sonrasında gözaltına 
alınmış ve 23 Kasım 2016 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

PSAKD

PSAKD Kartal Şubesi eski Başkanı Songül Tunçde-
mir ile Eğitim-Sen Malatya Şubesi eski Başkanı Ta-
rık Kaya hakkında ‘sosyal medya paylaşımlarında 
örgüt propagandası yaptıkları’ iddiasıyla Malatya 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 22 Nisan 2019 tarihinde başlandı. 

Savunmaların ardından mahkeme Songül Tunç-
demir ve Tarık Kaya’nın adli kontrol şartıyla tah-
liyesine karar verdi ve duruşmayı 22 Haziran 2019 
tarihine erteledi. 

Songül Tunçdemir ve Tarık Kaya 12 Şubat 2019 
tarihinde gözaltına alınmış ve 15 Şubat 2019 tari-
hinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuk-
lanmıştı.

Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı 25 
Aralık 2019 tarihine erteledi.

Dava dosyası kapsamında Selçuk Kozağaçlı, Taylan 
Tanay, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Günay Dağ, 
Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güray Dağ, Gülvin Ay-
dın, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Zeki Rüzgâr, 
Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, 
Alper Tunga Saral, Rahim Yılmaz, Selda Yılmaz 
adlı avukatlar tutuksuz yargılanıyor.

İstanbul’da Avukatın Yargılandığı Dava

Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) avukatlarından 
Can Tombul hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 5 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. İddianamede Can Tom-
bul’un ‘örgüt üyesi olma’ suçundan cezalandırıl-
ması istenmektedir. Can Tombul duruşmada hazır 
bulundu ve savunma yaptı. Savunmaların ardından 
mahkeme Can Tombul’un tutukluluk halinin de-
vamına karar verdi ve duruşmayı 18 Nisan 2019 
tarihine erteledi. 12 Haziran, 16 Temmuz 2019, 12 
Eylül ve 28 Kasım 2019 tarihlerinde duruşmaları 
görülen dava 2020 yılında devam etmektedir. 

Can Tombul 31 Temmuz 2018 tarihinde İstanbul’da 
gözaltına alınmış ve 3 Ağustos 2018 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hak-
kında açılan davanın 12 Eylül 2019 tarihinde görü-
len duruşmasında tahliye edildi.

Diyarbakır’da Avukatların Yargılandığı Dava

Aralarında Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Ay-
dın’ın da olduğu 41 avukat hakkında “Diyarbakır 
KCK Ana Davası” olarak bilinen davada duruşma 
salonunu izinsiz terk etmek suretiyle ‘görevi kötü-
ye kullanma’ iddiasıyla Diyarbakır 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 6 Şu-
bat 2019 tarihinde devam edildi. Savunmaların ar-
dından 2 avukatın dosyasını ayıran mahkeme, 39 
avukatın ise beraatına karar verdi.

Ankara’da Avukatın Yargılandığı Dava

Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Buket Yılmaz 
hakkında Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 16 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme savunmaların ardından 
Buket Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi ve duruşmayı 15 Şubat 2019 tarihine erteledi. 
15 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
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de açılan davanın karar duruşması 26 Şubat 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 2 sanığın da beraatı-
na karar verdi.

İzmir’de Sendika Yöneticileri Hakkında Açılan 
Dava

Genel-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube tarafından 
11 Ocak 2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınan ve 
aralarında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 
Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, 5 
Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 1 Nolu Şube 
Başkanı Engin Topal, 3 Nolu Şube Başkanı Faruk 
Saral, Gıda-İş Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek’in 
de bulunduğu 24 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin 
27 Mart 2019 tarihinde İzmir 19. Asliye Ceza Mah-
kemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi.

Konya’da Eski Sendika Yöneticisinin 
Yargılandığı Dava

Eğitim-İş’in eski başkanı Veli Demir 2016 yılında 
yaptığı bir açıklamada yer alan ifadeler nedeniyle 
hakkında Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın karar duruşması 24 Temmuz 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme ‘Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetini aşağılama’ suçundan Veli Demir’i 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanma-
sını geri bıraktı.

Furkan Vakfı

Alpaslan Kuytul ile vakfın Genel Başkanı Ali Ala-
göz’ün de olduğu 3’ü tutuklu 45 kişi hakkında Ada-
na 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Alpaslan Kuytul’un da aralarında olduğu Furkan 
Vakfı üye ve yöneticileri 30 Ocak 2018 ve takip 
eden günlerde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alı-
nanlardan 5’i 8 Şubat 2018 tarihinde sevk edildik-
leri mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Furkan 
Vakfı’nın faaliyetleri 31 Ocak 2018 tarihinde geçici 
olarak durdurulmuştu. 2 Şubat 2018 tarihinde ise 
Furkan Vakfı’na kayyım atanmıştı.

24 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme Alpsaslan Kuytul, Ali 
Alagöz ve Veysel Dörtgöz’ün adli kontrol şartıyla 
tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe 
erteledi. Tahliye kararına savcılığın itiraz ettiği öğ-
renildi. İtirazın bir üst mahkeme tarafından kabul 

DÎSA-DER

DÎSA-DER Eş Başkanı Naim Özden, eğitmenler 
Şevket Acar, Dilber Akın, Mizgin Deniz, Gülsüm 
Bilge, Ferhan Yeşil ve Celal Soğuk hakkında ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla Van 5. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 25 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. 

Mahkeme tutuklu bulunan 7 kişinin tahliyesine ka-
rar verdi ve duruşmayı erteledi. 

Söz konusu 7 kişi 27 Kasım 2018 tarihinde tutuk-
lanmıştı.

ÖHD ve TUHAD-FED

KHK ile kapatılan ÖHD ve Tutuklu Aileleriyle Da-
yanışma Derneği (TUHAD-FED) üye ve yöneticisi 
37 kişi hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 23 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından 
mahkeme duruşmayı 31 Ekim 2019 tarihine erte-
ledi.

AABK

AABK Onursal Başkanı Turgut Öker hakkında 
İstanbul Anadolu Adliyesi 25. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 13 Aralık 
2019 tarihinde devam edildi. Savunmaların ardın-
dan mahkeme duruşmayı 26 Şubat 2020 tarihine 
erteledi.

KURDÎ-DER

KHK ile kapatılan KURDÎ-DER Adana Şubesi 
Başkanı Gıyasettin Gümüş ile dernek yöneticile-
ri Abdülkerim Aslan, Fatma Doğan, İsa Bulut ve 
Mehmet Reşit Gültekin hakkında ‘örgüt propagan-
dası yapmak’ iddiasıyla Adana 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 26 Aralık 
2019 tarihinde başlandı. Dernekte yapılan aramada 
Azadiya Welat gazetesi ile çeşitli Kürtçe dergilerin 
bulunması gerekçesiyle açılan davada mahkeme 5 
kişinin beraatına karar verdi.

SİNE-SEN

Sinema Emekçileri Sendikası (Sine-Sen) Genel 
Başkanı Zafer Ayden ve Beyoğlu Kent Savunması 
üyesi Deniz Özgür hakkında 12 Ekim 2015 tari-
hinde İstanbul Galatasaray Meydanında yapılan10 
Ekim Ankara Gar Katliamı protestosunda atılan 
sloganlarda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği’ 
gerekçesiyle İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
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dığı gerekçesiyle uyarıda bulunan K. K.’ye fiziksel 
şiddet uyguladığı iddiasıyla Diyarbakır 9. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 4 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme A. 
K.’nin ‘basit yaralama’ suçundan 6 ay 20 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve cezayı 
erteledi. Ayrıca mahkeme A. K.’nin Mehmet Akif 
Ersoy’un “İstiklal Marşı” ile “Çanakkale Şehitleri-
ne” isimli şiirini kendi el yazısıyla yazarak mahke-
meye ulaştırmasına hükmetti.

Diyarbakır’da Islık ile Kürtçe Marş Çaldıkları 
İçin Yargılanan Üniversite Öğrencileri

Dicle Üniversitesi öğrencisi 12 kişi (Muhammed 
Çetintaş,  Mazlum Büksel, Semra Özmaskan, Hü-
seyin Kaya, Çiğdem Akar, Dilan Dağ, Ahmet Tü-
mer, Zeynep Özçelik, Mazlum Tozan, Nuda Doğan, 
Suat Mustafa Şenci ve Nazdar Gökçe) hakkında 
Kürtçe “Çerxa Şoreşe” marşının melodisini ıslıkla 
çaldıkları gerekçesiyle Diyarbakır 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

İddianamede öğrencilerin ‘örgüt üyesi olmamakla 
birlikte örgüt adına suç işleme’, ‘görevi yaptırma-
mak için direnme’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlarından 
8 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalan-
dırılmaları istenmektedir.

6 Mart 2018 tarihinde görülen duruşmada mahke-
me esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 
savcılığa süre verilmesine karar verdi ve duruşmayı 
5 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 5 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘görevi yaptırmamak için di-
renme’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 
Suat Mustafa Şenci’yi 2 yıl 3 ay ve Nazar Gökçe’yi 
ise 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hük-
mün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme diğer 10 
kişinin ise beraatına karar verdi.

İzmir’de Yargılanan Kişiler

İzmir’in Buca ilçesinde 5 Nisan 2016 tarihinde 
gözaltına alınan ve 8 Nisan 2016 tarihinde ‘örgüt 
üyesi olmak’ gerekçesiyle tutuklanan Selver Or-
man, Sercan Üstündaş ve Yoldaş Aydın isimli 3 kişi 
hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın karar duruşması 8 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 3 kişinin beraatına karar verdi.

edilmesi üzerine Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz’ün 
26 Ocak 2019 tarihinde gözaltına alındığı ve son-
rasında tutuklandığı bildirildi. Alpaslan Kuytul’un 
Adana’daki evinin çevresinde polis tarafından yo-
ğun güvenlik tedbirleri alındığı,  bu duruma ka-
meralar önünde tepki gösteren Alpaslan Kuytul’un 
eşi Semra Kuytul’un 27 Ocak 2018 tarihinde evinin 
önünden gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Alpaslan Kuytul ile Ali Alagöz’ün yurtdışı 
yasağıyla tahliyesine karar verdi ve duruşmayı er-
teledi.

4.2.5. Diğer Davalar 

Diyarbakır’da Yargılanan Barış Annesi

Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Nezahat Teke hak-
kında ‘suç uydurma ’ suçu (TCK m. 271) işlediği 
iddiasıyla Diyarbakır 13. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın kara duruşması 31 Ocak 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Nezahat Teke’nin be-
raatına karar verdi. 

7 Ağustos 2016 tarihinde, Siirt’ten Diyarbakır’a gi-
derken yolda durdurulduğu, kendisine ve berabe-
rindeki kişilere çıplak arama dayatıldığı için İHD 
Diyarbakır Şubesi’nde bir basın açıklaması yapan 
Nezahat Teke’ye, ‘suç uydurma’ suçu işlediği gerek-
çesiyle dava açılmıştı.

İstanbul’da Kürtçe Türkü Söyledikleri için 
Yargılanan Kişiler

16 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle gözaltı-
na alınan 12 kişi hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin tüm 
sanıklar ile ilgili olarak beraat kararı verdiği öğre-
nildi.

7 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçe-
sindeki bir parkta Kürtçe şarkı söyleyenlere müda-
hale eden polis 14 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına almıştı. Gözatına alınan 2 kişi serbest 
bırakılmış 12 kişi ise tutuklanmış ve 6 ay hapiste 
kalmıştı.

Diyarbakır’da Yargılanan Kişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kız öğrenci 
yurdunda kalan öğrenci A.K. hakkında, 21 Ocak 
2017’de telefonunda “Çerxa Şoreşê” adlı marşı çal-
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ması 25 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
20 kişinin (Ruken Varol, Eyüp Bilici, Methi Tekin, 
Mazlum Demirtaş, Seyit Ahmet Aktimur, Meh-
met Sümer, Halit Toy, Ayşenur Aslan, Dilan Dal-
mızrak, Hatice Çelik, Nevaf Didin, Didem Gülşah 
Ataş, Mazlum Balta, Mahmet Şirin Katçık, Murat 
Akar, Aziz Kılınç, Nuri Akman, Özgen Tekin, Ah-
met Aytekin, Ergün Ormanoğlu) ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 6 yıl 3 ay ile 11 yıl 2 ay arasında değişen 
hapis cezalarıyla cezalandırılmasına, 6 kişinin (Er-
can Alp, Yusuf Dinçer, Halil İbrahim Kartal, Ayşe 
Sezik, Reşat Özer ve Muhsine Yakut) ise beraatına 
karar verdi. 

Söz konusu 25 kişi üniversitede kurulan öğrenci 
derneğindeki faaliyetleri, gazeteci Nuri Akman ise 
Kobane ile ilgili haberleri ve sosyal medya payla-
şımları nedeniyle 2 Şubat 2016 ve takip eden tarih-
lerde tutuklanmıştı.

Şırnak’ta Yargılanan Kişi

Lütfiye Duymak isimli 1 kişi hakkında Şırnak 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 28 Haziran 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Lütfiye Duyma’ı ‘örgüte bilerek ve iste-
yerek yardım etme’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ha-
pis cezası ile cezalandırdı. Lütfiye Duymak 20 Mart 
2018 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde gözaltına 
alınmış, 29 Mart 2018 tarihinde ‘örgüt üyesi olma’ 
iddiasıyla tutuklanmış ve 3 Mayıs 2018 tarihinde 
tahliye edilmişti.

Urfa’da Avukatın Yargılandığı Dava

Avukat Cemo Tüysüz hakkında Urfa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 4 
Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme, Cemo 
Tüysüz’ün beraatına karar verdi.

Cemo Tüysüz, 12 Aralık 2018 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında açılan 
davanın 11 Mayıs 2018 tarihinde görülen duruş-
masında tahliye edilmişti.

Ankara’da Yargılanan Tıp Fakültesi Öğrencileri

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi 43 kişi hakkında ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 4 Temmuz 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme tüm sanıkların 
beraatına karar verdi.

Antalya’da Yargılanan Öğrenciler

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi 5 kişi (Abdullah 
Aktaş, Şervin Elkatmış, Ferhat Yılmaz, Ramazan 
Süzen ve Zerin Korkmaz) hakkında Antalya 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
13 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme tu-
tuklu yargılanan Abdullah Aktaş ile Şervin Elkat-
mış’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 19 Mart 
2019 tarihine erteledi. 

Abdullah Aktaş, Şervin Elkatmış, Ferhat Yılmaz, 
Süleyman Baytar, Barış Dalgıç, Ramazan Süzen 
ve Zerin Korkmaz, 112 Acil Çağrı Hattı’na yapılan 
isimsiz ihbar sonucu 23 Kasım 2018 tarihinde gö-
zaltına alınmış, Abdullah Aktaş ve Şervin Elkatmış 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklanmıştı. Daha 
sonra öğrencilerden 5’i hakkında ‘örgüt üyesi olma’ 
iddiasıyla dava açılmıştı.

Ankara’da Yargılanan Kişiler

Aralarında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi-
ne imza attığı için KHK ile ihraç edilen, Munzur 
Üniversitesi eski öğretim üyesi Dr. Ahmet Kerim 
Gültekin ile araştırma görevlileri ve öğrencilerin 
bulunduğu 18 kişi hakkında, Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 14 
Mart 2019 tarihinde görüldü. 

Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Ahmet Ke-
rim Gültekin ve 2 kişinin ayrı ayrı 7 yıl 5 ay hapis 
cezası ile, 16 kişinin ise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis 
cezası ile; ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 18 
kişinin ayrı ayrı 10 ay hapis cezası ile cezalandırıl-
masına karar verdi. Cezalandırılan kişilerin isimle-
ri öğrenilemedi.

Diyarbakır’da Yargılanan Kişi

Yıldız Elma isimli bir kişi hakkında ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Yıldız Elma’nın 
yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine 
karar verdi ve duruşmayı erteledi. Yıldız Elma, 13 
Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanmıştı.

Malatya’da Yargılanan Öğrenciler

Gazeteci Nuri Akman ve Malatya İnönü Üniversi-
tesi öğrencisi 25 kişi hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ 
ve ‘polise mukavemet’ iddialarıyla Malatya 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
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Ayfer Şahin ise ifadesinde şunları belirtti: “Ben pen-
cereden baktığımda polislerin araçla evimizin etra-
fında olan tel örgüleri yıkarak geçtiğini gördüm. O 
an polisler bize seslenerek hakaret içeren sözlerle 
dışarıya çıkmamızı istediler. Ellerimiz kafamızın 
üstünde dışarıya çıktık. Polisin söylediği gibi onlar 
bizim evimize girmediler. Dışarıda saçlarımı çekip, 
çocuklarıma işkence ettiler. Bir çocuğumun kafa-
sına onlarca dikiş atıldı. 8 yaşındaki çocuğumun 
gözleri önünde bizlere işkence yapıldı. Şuan oğlum 
konuşmakta zorlanıyor.”

Mahkeme Abdulbaki Şahin ile Şehriban Mamuk’un 
tahliyesine, 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamı-
na karar verdi ve duruşmayı 6 Aralık 2019 tarihine 
erteledi. 

Davanın 6 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme 4 kişinin tahliyesine karar verdi ve 
duruşmayı Mart 2020 tarihine erteledi.

Şahin ailesinin avukatları, 66 polis memuru hak-
kında ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla suç duyu-
rusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu kabul eden 
Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 66 polis memuru 
için istediği soruşturma izni ise Van Valiliği tara-
fından reddedilmişti.

Bitlis’te Yargılanan Kişi

Bitlis Belediyesi Cenaze Müdürlüğü’nde görev-
li olan Halis Demir isimli 1 kişi hakkında, “PKK 
cenazesi taşıdığı” gerekçesiyle ‘örgüt üyesi olmak’, 
gazeteci olan oğlu Hayri Demir’in haber notlarını 
içeren ajanda gerekçesiyle de ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddialarıyla Bitlis 1. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 15 Ekim 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Halis Demir’i 
her iki suçtan toplam 9 ay 22 gün hapis cezası ile 
cezalandırdı.

Eskişehir’de Yargılanan Öğrenci

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Furkan Sevim hak-
kında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 3 Aralık 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Furkan Sevim’i ‘örgüt üyesi 
olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay, ‘örgüt propagandası 
yapmak’ suçundan 2 yıl 3 ay olmak üzere 9 yıl 9 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı. 

Furkan Sevim 2018 yılında sosyal medya hesabının 
CİMER’e bildirilmesi üzerine evi basılarak gözaltı-
na alınmıştı.

Tunceli’de Örgüt Propagandası İddiasıyla 
Yargılanan Kişiler

8 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 2015 yılında Tunceli’de yaşanan bir çatış-
mada hayatını kaybeden TKP/ML-TİKKO militanı 
Özgüç Yalçın’ın babası Sermet Yalçın’ın da araların-
da olduğu 5 kişi hakkında Özgüç Yalçın’ın cenaze-
sine katıldıkları gerekçesiyle açılan davada, mahke-
menin sanıkları 10 ay hapis cezası ile cezalandırdığı 
ve daha sonra hükmün açıklanmasını geri bıraktığı 
öğrenildi.

Diyarbakır’da Yargılanan Kişi

Emekli imam olan Abdülkadir Anar isimli bir kişiye 
“Sivil Cuma namazı” kıldırdığı, PKK militanlarının 
cenaze namazını kıldırdığı gerekçesiyle, hakkında 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vada ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan verilen 6 yıl 3 ay 
hapis cezasının Antep Bölge Adliye Mahkemesi 18. 
Ceza Dairesi tarafından onandığı 12 Temmuz 2019 
tarihinde basında yer alan haberlerden öğrenildi.

Van’da İşkence Gören ve Yargılanan Kişiler

6’sı tutuklu 7 kişi (Ayfer Şahin, Abdullah Şahin, 
Abdulbaki Şahin, Ayhan Şahin, Fettullah Şahin, 
Şehriban Mamuk ve Dilan Şahin) hakkında Van 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi olmak’, 
‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak 
için direnme’ iddialarıyla açılan davanın görülme-
sine 2019 yılı içinde başlandı. 

14 Temmuz 2018 tarihinde Van’ın İpekyolu ilçesin-
deki Yalımerez Mahallesi’nde bulunan bir eve dü-
zenlenen polis operasyonu sonrasında çıkan çatış-
mada 1’i polis 3 kişi ölmüştü. Çatışmanın ardından 
gözaltına alınan aynı aileden 2’si çocuk 8 kişi gö-
zaltında ve sonrasında götürüldükleri cezaevinde 
işkenceye maruz kalmış, Van Barosu ve ÖHD, aile 
bireyleriyle görüşerek hazırladığı raporda işkence 
iddialarına yer vermişti.

Davanın ilk duruşması 11 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü.Tutuksuz yargılanan Dilan Şahin’in du-
ruşmada verdiği ifadesinde emniyetteki ifadesini 
işkence altında verdiğini ve maruz kaldığı işkence 
nedeniyle bebeğini düşürdüğünü belirtti. Dilan Şa-
hin evlerinde bulundukları iddia edilen HPG mili-
tanı 2 kişiyi görmediği halde, kendisini ‘Savcılıkta 
bunları söylemesen seni emniyete geri götürürüz, 
aynı şeyleri tekrar yaparız’ diyerek tehdit eden po-
lislerin baskısıyla bu yönde ifade verdiğini belirtti.
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Mahkeme savunmaların ardından tahliye talepleri-
nin reddine karar verdi ve duruşmayı 5 Nisan 2019 
tarihine erteledi. Bu tarihte görülen duruşmaya, 
tutuklu çocukların cezaevindeki açlık grevlerini 
gerekçe göstererek duruşmaya katılmadıkları öğ-
renildi. Dava dosyasının her bir sanık yönünden 
tefrik edilmesine karar veren mahkeme, sanıkların 
tutukluluk halinin devamına karar vererek duruş-
mayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme 30 Eylül 2019 tarihinde duruşmaları ayrı 
ayrı görülen 5 çocuğu müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırdı, daha sonra bu cezayı her biri için 35 yıla 
indirdi.

Nusaybin’den Tahliye Edilenlerin Yargılandığı 
Dava

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma ya-
sağı sırasında gözaltına alınarak tutuklanan 53 kişi 
hakkında Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi.

25 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada yer sı-
kıntısı gerekçe gösterilerek duruşmaya izleyici alın-
maması üzerine sanıkların ve avukatlarının duru-
mu protesto ettiği öğrenildi. Duruşmaya ara veren 
mahkemenin dosyanın her kişi yönünden ayrı ayrı 
tefrikine, yargılamanın ayrı ayrı dosya numarala-
rıyla yeniden başlamasına karar verdi.

Mahkemenin kararı ile ilgili olarak avukatların 
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na ‘görevi kötüye 
kullanma’ ve ‘evrakta sahtecilik’ iddialarıyla suç du-
yurusunda bulunduğu öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde Fırat Çiftçi isimli 1 kişinin 
yargılaması yapıldı. Fırat Çiftçi beyanlarında tefrik 
kararı bozulmadan savunma yapmayacaklarını be-
lirtti. Mahkeme, Fırat Çiftçi’nin tutukluluk halinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 16 Nisan 2019 
tarihine erteledi.

27 Şubat 2019 tarihinde 10 kişi ile ilgili yargılama-
lara devam edildi. Sanıkların savunmalarında dava 
dosyası ile ilgili tekrar birleştirme kararı alınınca-
ya kadar savunma yapmayacaklarını ifade ettikleri 
öğrenildi. Mahkeme 10 kişinin de tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi ve duruşmaları 16 Nisan 
2019 tarihine erteledi.

27 ve 28 Mart 2019 tarihlerinde, PKK lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 

Adana’da Yargılanan Çocuk

Adana’da okul duvarına “Leyla Güven’e ses ver” 
yazdığı için ‘kamu malına zarar verme’ iddiasıyla 
M. E. S. isimli bir çocuk hakkında Adana 3. Çocuk 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 24 
Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme çocuğun 
3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

KCK Avukatlar Davası

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 46 avukatı hakkında 
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde devam 
edildi. Savunmaların ardından mahkeme tanık İr-
fan Dündar’ın mahkemeye getirilmesi için yakala-
ma kararı çıkartılmasına karar verdi ve duruşmayı 
16 Temmuz 2019 tarihine erteledi. 28 Kasım 2019 
tarihinde görülen duruşmada mahkeme heyetinin 
değiştiği öğrenildi. Mahkeme tanık İrfan Dün-
dar’ın bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar 
verdi ve duruşmayı 26 Mart 2020 tarihine erteledi.

Nusaybin’den Tahliye Edilen Çocukların 
Yargılandığı Dava

Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma ya-
sağı sırasında, mahsur kaldıkları binalardan tahliye 
edildikten sonra 26 Mayıs 2016 tarihinde gözaltına 
alınarak tutuklanan 17 çocuk hakkında Mardin 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

 3 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada 1 çocu-
ğun duruşma salonunda hazır edildiği 4 çocuğun 
ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldığı öğre-
nildi. Bu çocukların SEGBİS aracılığıyla savunma 
yapmayı kabul etmedikleri ve duruşmada hazır 
edilmeyi talep ettikleri bildirildi. Avukatların sa-
vunmalarının ardından mahkeme tahliye taleple-
rinin reddine, 11 çocuğun duruşma salonunda ve 
6 çocuğun ise SEGBİS aracılığıyla hazır edilmesine 
karar verdi ve duruşmayı 18 Şubat 2019 tarihine 
erteledi.

18 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada, 11 
çocuk ile ilgili mahkemenin bir önceki duruşmada 
verdiği, duruşmada hazır edilmeleri yönündeki ka-
rara rağmen, çocukların mahkemeye getirilmediği 
öğrenildi. Mahkemeye getirilmeyen çocukların SE-
GBİS aracılığıyla durulmaya katılmayı kabul etme-
dikleri bildirildi.
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Mahkeme 28 Kasım 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen 2 kişiden 1 kişiyi (Dilber Tanrı-
kulu) ‘ülke bütünlüğünü ve birliğini bozma’, ‘kasten 
öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, 
‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıma’ suçların-
dan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 26 yıl 6 
ay hapis cezası ile, 1 kişiyi (Tufan İlbaş) aynı suç-
lardan ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme 6 Aralık 2019 tarihinde duruşmaları ayrı 
ayrı görülen 3 kişiden 1 kişiyi (Ramazan Eroğlu) 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 3 yıl hapis 
cezası ile cezalandırıldı. Mahkeme Nurullah Ak-
yüz hakkında açılan davanın duruşmasını 24 Ocak 
2020 tarihine, Rojhat Aydın hakkında açılan dava-
nın duruşmasını 20 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Mahkeme 6 Aralık 2019 tarihinde duruşmaları ayrı 
ayrı görülen 3 kişiden 1 kişiyi (Jiyan Ay) ‘kasten 
öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kamu malına zarar verme’ 
suçlarından 20 yıl hapis cezası ile, 1 kişiyi (Mehmet 
Faruk Engin) ‘ülke bütünlüğünü ve birliğini boz-
ma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öl-
dürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘teh-
likeli maddeleri izinsiz olarak taşıma’ suçlarından 
31 yıl hapis cezası ile, 1 kişiyi (Resul Aygün) ülke 
bütünlüğünü ve birliğini bozma’ suçundan ağırlaş-
tırılmış müebbet, ‘kasten öldürme’ suçundan iki 
kez ağırlaştırılmış müebbet, ‘kasten öldürmeye te-
şebbüs’, ‘kamu malına zarar verme’, ‘tehlikeli mad-
deleri izinsiz olarak taşıma’ suçlarından 27 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme 10 Aralık 2019 tarihinde duruşması gö-
rülen 1 kişiyi (Fırat Çiftçi) ‘ülke bütünlüğünü ve 
birliğini bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 
‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kamu malına zarar 
verme’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak taşıma’ 
suçlarından 29 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme 12 Aralık 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen ve daha önce ülke bütünlüğünü ve 
birliğini bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile cezalandırılmış olan 2 kişiden 1 ki-
şiyi (Ferhat Doğan) ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve 
‘kamu malına zarar verme’ suçlarından 18 yıl hapis 
cezası ile, 1 kişiyi (Oktay Gül) aynı suçlardan 25 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme 20 Aralık 2019 tarihinde duruşması gö-
rülen 1 kişiyi (Nurşen Demir) ‘örgüt üyesi olma’ su-
çundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı, ‘kasten 

Mardin E Tipi Cezaevi’nde yaşamına son veren 
Medya Çınar’ın da aralarında olduğu 10 kişi ile il-
gili yargılamalara devam edildi. Mahkeme Yasemin 
Erkol’un adli kontrol şartıyla tahliyesine, İsmail 
Yılmaz, Baver Başar, Mehmet Tahir Avcı, Osman 
Bozkurt, Mehmet Faruk Engin, Jiyan Ay, Nurşan 
Demir ve Enes Taşkın’ın tutukluluk hallerinin de-
vamına karar vererek duruşmaları ileri bir tarihe 
erteledi.

Mahkeme 4 Ekim 2019 tarihinde duruşmaları ayrı 
ayrı görülen 3 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ve 15’er yıl hapis cezası ile, 1 kişiyi ise ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Mahkeme 11 Ekim 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen 4 kişiden 2 kişiyi ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ve 18’er yıl hapis cezası ile, 1 
kişiyi ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile, 1 kişiyi ise ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme daha sonra 
müebbet hapis cezasını, söz konusu kişi olay sıra-
sında 18 yaşının altında olduğu için 35 yıla indirdi.

Mahkeme 16 Ekim 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen 3 kişiden 1 kişiyi ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası ve 20 yıl 3 ay hapis cezası ile, 
1 kişiyi ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 
18 yıl hapis cezası ile, 1 kişiyi ise 21 yıl 7 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme 15 Kasım 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen 2 kişiden 1 kişiyi (Baver Başar) 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 19 yıl hapis 
cezası ile, tutuklandığı sırada 18 yaşından küçük 
olan 1 kişiyi (H. B.) ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ 
suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme 28 Kasım 2019 tarihinde duruşmaları 
ayrı ayrı görülen 6 kişiden 1 kişiyi (Mehmet Ziriğ) 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 17 yıl hapis 
cezası ile cezalandırıldı. Mehmet Ziriğ’in slogan 
attığı gerekçesiyle duruşma salonundan ağzı ka-
patılarak ve fiziksel şiddet uygulanarak çıkarıldığı 
öğrenildi. Mahkeme 2 kişiyi (Fırat Darı ve Mazlum 
Yaşa) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 18’er 
yıl hapis cezası ile, 1 kişiyi (Süleyman Göksel Yer-
dut) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 15 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme Halil İb-
rahim Yıldız ve İsmail Yılmaz’ın duruşmalarını 20 
Ocak 2020 tarihine erteledi.
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4.2.6. Siyasi Partilere Yönelik Kapatma 
Davaları

6 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından Türkiye Kürdistan Partisi, Kür-
distan Sosyalist Partisi, Kürdistan Özgürlük 
Partisi ve Kürdistan Komünist Partisi hak-
kında ‘Anayasa’ya aykırı faaliyetlerde bulun-
dukları’ iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne 
kapatma davası açıldığı öğrenildi. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet site-
sinde yer alan faaliyette olan siyasi partiler 
listesinden söz konusu 4 siyasi partinin isim-
lerinin çıkarıldığı bildirildi.

öldürme’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘tehlikeli 
maddeleri taşımak veya izinsiz bulundurma’ suçla-
rından beraatına karar verdi.

Sur’dan Tahliye Edilenlerin Yargılandığı Dava

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ve 
çatışmalar nedeniyle ilçede mahsur kaldıktan sonra 
2016 yılının Şubat ve Mart aylarında tahliye edilen 
kişilerden 19’u tutuklu 40 kişi hakkında Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

12 Haziran 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamına 
karar vererek duruşmayı 8 Ekim 2019 tarihine er-
teledi.

8 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşma sırasında 
tutuklu sanıkların, savunmalarının mahkeme he-
yeti tarafından kesilmesi nedeniyle dışarı çıkmak 
istemesi üzerine, jandarmanın fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları ve salondan çıkarıldıkları öğre-
nildi. Buna tepki gösteren ailelerin de polisin fizik-
sel şiddetine maruz kaldığı ve salondan çıkarıldığı 
bildirildi. Halim Aslan ve Mehmet Şirin Gökdere 
isimli 2 sanık yakınının gözaltına alındığı öğrenil-
di. Mahkeme tutuklu sanıkların bu halinin devamı-
na karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2020 tarihine 
erteledi.
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kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuk-
landığı bildirildi.

4 Mayıs 2019 tarihinde HDP Diyarbakır İl Örgütü 
binasının girişinin polisler tarafından kapatıldığı, 
‘eylem yapma ihtimali’ gerekçesiyle partililerin bir 
süre binaya giriş çıkışlarının engellendiği öğrenildi.

4 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Adana İl binasının zırhlı polis araçlarıyla 
kapatıldığı, binaya giriş çıkışların engellendiği öğ-
renildi. Ayrıca İsmet İnönü Parkı, Beşocak Mey-
danı gibi şehir merkezinin kimi noktalarının da 
bariyerler ve araçlarla kapatıldığı bildirildi. Polis 
ablukası altındaki binaya girip çıktığı gerekçesiyle 
HDP Adana Eş Başkanı Gülseren Tural’a, 24 Ağus-
tos 2019 tarihinde il binasından çıktığı, 25 Ağustos 
2019 tarihinde ise Beşocak Meydanı’nda bulundu-
ğu içini “emre aykırı davranış” gerekçesiyle Kaba-
hatler Kanunu’na dayanarak toplam 640 TL para 
cezası verildiği öğrenildi. Adana Valiliği 3 Eylül 
2019 tarihinde yaptığı açıklama ile il genelinde ka-
palı ve açık alan toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın 
açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eyle-
mi, şenlik, konser, bildiri dağıtma ve benzeri her 
tür eylem ve etkinliği 15 gün süreyle yasaklamıştı.

5 Eylül 2019 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 
HDP ilçe binası polis tarafından basıldı. Binada ya-
pılan aramadan sonra HDP İl Eş Başkanı Selahattin 
Atay ile HDP üyesi Özcan Dayan gözaltına alındı. 
İki kişinin aynı gün içinde polisteki ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

13 Eylül 2019 tarihinde HDP Osmaniye il binası 
polis tarafından basıldığı öğrenildi. Binada yapılan 
aramada Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir 
belediyelerine kayyım atanması ile ilgili olarak bas-
tırılan afiş ve çıkartmalara el konulduğu bildirildi. 

İdil Kültür Merkezi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Okmeydanı’nda 
bulunan İdil Kültür Merkezi’ne 26 Şubat 2019 ta-
rihinde polis tarafından baskın düzenlendi. İstan-
bul Valiliği, İdil Kültür Merkezi’ne yönelik baskın 
sonrasında aralarında avukat Barkın Timtik’in de 
olduğu toplam 8 kişinin gözaltına alındığını açıkla-
dı. Gözaltına alınanların isimler: Ümit İlter, Caferi 
Sadık Eroğlu, Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, 
Barkın Timtik, Barış Yüksel, Betül Varan, Sultan 
Gökçek. İdil Kültür Merkezi en son 9 Kasım 2018 
tarihinde polis tarafından basılmıştı.

İdil Kültür Merkezi 16 Mayıs 2019 tarihinde polis 
tarafından basıldı. Baskında binada bulunan ve 
aralarında Grup Yorum üyeleri Betül Varan, Seher 
Adıgüzel’in yanı sıra 5 kişi (Beyhan Gün, Taylan 
Gültekin, soyadı Yaprak ve isimleri öğrenilemeyen 
2 kişi) gözaltına alındı.

29 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da bulunan İdil 
Kültür Merkezi’nin polis tarafından basıldığı, 6 ki-
şinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan-
ların isimleri: Grup Yorum üyeleri Sultan Gökçek, 
Bergün Varan ile Tuğçe Tayyar, Coşkun Öztekin, 
Hüseyin Kütük ve Yusuf Gülen. 2 Aralık 2019 tari-
hinde mahkemeye çıkarılan 3 kişi (Sultan Gökçek, 
Bergün Varan ve Tuğçe Tayyar) tutuklandı. Son 2 
yıl içinde 10. kez polis tarafından İdil Kültür Mer-
kezi’nde bulunan enstrümanların tahrip edildiği 
öğrenildi.

HDP

HDP Bingöl il binası 24 Nisan 2019 tarihinde polis 
tarafından basıldı. Binada arama yapan polisin çok 
sayıda evraka el koyduğu öğrenildi. Ayrıca HDP 
çalışanı Haydar Güleyan isimli 1 kişinin, hakkında 

4.3. GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN BASILAN ve ARAMA 
YAPILAN PARTİ, SENDİKA, DERNEK, KÜLTÜR MERKEZİ 

BİNALARI, OFİSLERİ

Burada belirtilenlerin dışında, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalar sırasında basılan ya da 
saldırıya uğrayan seçim büroları ve siyasi parti ofislerine ilişkin bilgileri 31 Mart Seçimleri bölü-
münde ve HDP ofislerinde sürdürülen açlık grevlerine yönelik müdahaleler sırasında yapılan bas-
kınları Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü bölümünün ilgili kısmında bulabilirsiniz. 
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düzenleyen polis tarafından savcılık kararına daya-
narak kaldırıldı.

TMMOB

13 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir 
Plancıları Odası şubesine asılan “İrademe, kentime 
dokunma” pankartı şube binasına baskın düzen-
leyen polis tarafından savcılık kararına dayanarak 
kaldırıldı.

Dev-Tekstil

4 Ekim 2019 tarihinde Devrimci Tekstil İşçileri 
Sendikası’nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasın-
da bulunduğu Çerkezköy ilçesindeki yöneticileri-
nin evleri polis tarafından basıldı. Sendika binası 
ile sendika yöneticilerinin evlerinde arama yapıl-
dığı, 2 ilçede toplam 21 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri öğrenile-
medi.

KESK

KESK Hakkari Şubesi’nin 15 Ekim 2019 tarihinde 
polis tarafından basıldığı ve binada arama yapıldığı 
öğrenildi.

Mor Dayanışma Kadın Derneği

3 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Mor Da-
yanışma Kadın Derneği’nin “izinsiz iş yeri açma ve 
eğitim verme” gerekçesiyle mühürlendiği ve derne-
ğe 51 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi.

ÖDP

16 Mart 2019 tarihinde ÖDP Manisa il binasına 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir sal-
dırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırıda binanın cam-
larının ve içerideki Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş 
posterlerinin bulunduğu çerçevelerin kırıldığı öğ-
renildi.

Aramanın ardından HDP İl Eş Başkanı Cebrail 
Mutlu gözaltına alındığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde HDP Kulp ilçe binasının 
da saldırıya uğradığı, binada maddi hasar meydana 
geldiği öğrenildi.

Aynı tarihte, kayyım atanan Kulp ilçesinin belediye 
meclisi üyelerine dayanışma ziyaretine giden HDP 
ve DBP yöneticileri ile Ergani, Silvan ve Hazro ilçe-
lerinin belediye meclis üyelerinin Kulp ilçesinden 
döndükleri sırada uzun namlulu silahlı ve 10 kişilik 
bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. Sopa ve 
cop darbeleri nedeniyle araçların camlarının kırıl-
dığı, DBP Silvan İlçe Eş Başkanı İskan Üzümlü ve 
Silvan Belediyesi Meclis Üyesi Şifayet Başotlıoğ-
lu’nun yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili olarak 5 
köy korucusunun jandarma tarafından gözaltına 
alındığı öğrenildi.

17 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçe-
sinde HDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler ta-
rafından taşlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Maddi ha-
sarın oluştuğu saldırıya ilişkin polisin “bina sahibi 
şikayette bulunmalı” diyerek olay yerine gitmediği 
bildirildi.

20 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kulp ilçe-
sinde HDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler ta-
rafından taşlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Saldırıda 
maddi hasar oluştuğu, Kulp Emniyet Müdürlü-
ğü’nün saldırıya ilişkin inceleme için olay yerine 
gelmediği öğrenildi. 

SES

5 Eylül 2019 tarihinde SES Diyarbakır Şubesi’ne 
asılan “İrademe Dokunma” pankartı büroya baskın 
düzenleyen polisler tarafından indirildi.

Eğitim-Sen ve SES

11 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da Eğitim-Sen 
ve SES Diyarbakır şubelerine asılan “Oyum ira-
demdir” pankartları, sendika bürolarına baskın 
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5. 31 MART SEÇİMLERİ

8 https://www.ysk.gov.tr/doc/karar/dosya/77940/2018-1133.pdf

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşanan birçok 
olayda birden fazla hak ve özgürlüğün ihlal edildiği tespit edilmiştir; diğer deyişle bunlar çoklu 
ihlal dediğimiz olaylardı. Yerel seçim süreci boyunca yurttaşların yaşam hakkı, kişi güvenliği hak-
kı, toplantı ve gösteri özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü pek çok kere 
ihlal edildi. Seçimleri takip eden süreçte ise seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, eş 
başkanların gözaltına alınarak tutuklanması, belediyelere kayyım atanması ve bu durumu protesto 
eden yurttaşlara yönelik çeşitli mecralardaki baskılar söz konusu oldu. Bunlardan dolayı, süreci bir 
bütün olarak görüp değerlendirebilmek adına 31 Mart seçimlerini ayrı bir bölüm olarak ele almayı 
uygun gördük. Böylece Türkiye’nin bir yerel seçim dönemini hangi şartlar altında geçirdiğini genel 
bir tablo içinde vermek istedik. 

Bu bölümde yukarıda da bahsettiğimiz gibi seçimler öncesi, sırası ve sonrasında yaşanan ihlaller 
raporumuzun genel kategorileri altında başlıklandırılarak sunulmuştur. 

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal 
edilmesi üzerine 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılan seçim sürecindeki ihlaller de bu başlık-
lar altında değerlendirilmiştir. 

Yüksek Seçim Kurulu 28 Aralık 2018 tarihinde aldığı kararla 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde, “tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin sadece kayıtlı oldukları seçim çevre-
sinde” oy kullanabileceğine hükmetti.8 Söz konusu kararda “tutuklu veya taksirli suçlardan hüküm-
lülerin oy verme yetkisi ve seçme hakkını kullanma esaslarının belirlenmesinde (…) 298 sayılı Se-
çimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un oy verme yetkisi başlıklı 86/5.
maddesine göre, bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan 
seçimler için oy kullanabilecektir” denildi. Ankara Barosu 31 Aralık 2018 tarihinde bir açıklama 
yaparak söz konusu kararın, kayıtlı olduğu seçim çevresi dışındaki bir cezaevinde tutulan mahpus-
ların cezaevinde seçmen listesine kayıt edilmeyeceği ve bu nedenle oy kullanamayacağı anlamına 
geldiğini, bu kararla “Anayasal vatandaşlık hakkının gasp edildiği” bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu, 9 Ocak 2019 tarihli kararı ile ÖDP, EMEP ve HKP’nin itirazlarını reddederek 
bu üç partinin seçimlere katılamayacağına hükmetti. Bu karar ile 31 Mart seçimlerine katılabilecek 
parti sayısı 13 oldu.  

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin öncesinde seçim büroları, kampanya araçları, stantlar ve seçim 
çalışması yürüten gruplar en az 23 kez saldırıya maruz kaldı. Bu saldırılarda 12 kişi yaralandı. 

Seçim sürecinde yapılmak istenen en az 9 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, bu müdahalelerde 
en az 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi yaralandı. 

Seçim çalışmaları sırasında en az 17’si seçimlerde aday gösterilen kişiler olmak üzere, 271 kişi gö-
zaltına alındı, 42 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seçim büroları en 
az 7 kez basıldı. 

1 belediye başkan adayı hakkında soruşturma başlatıldı. 7 belediye başkan adayının adaylığı YSK 
tarafından reddedildi. 
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Seçim çalışmaları kolluk kuvvetleri tarafından en az 34 kez engellendi, 5 kişi gözaltına alındı, 5 kişi 
yaralandı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 380 sandık taşındı, 14 sandık ise birleştirildi. 

Ülke genelinde seçim sırasında yaşanan kavgalarda toplam 6 kişi öldü, 58 kişi ise yaralandı. Seçim-
leri takip eden 3 yabancı gazeteci gözaltına alındı, 1’i sınırdışı edildi; 1 gazeteci ise polisin fiziksel 
şiddetine maruz kaldı.

Seçilmiş 7 belediye başkanına, 7 belediye meclisi üyesine ve 3 muhtara mazbataları verilmedi.

 Seçim sürecinde ve sonrasında yaşanan hak ihlallerinin ayrıntılarına geçmeden önce, bu seçim 
sürecinin devletin her türlü imkan ve olanağını arkasına alan Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler 
ile bu imkanlardan yaralanamayan diğer partiler arasında eşitsiz koşullarda sürdürüldüğünü be-
lirtmek gerekmektedir. 

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, devlet televizyonu TRT Haber’de 1-28 Şubat 
2019 tarihleri arasında AKP’ye 49 saat, 58 dakika ve 12 saniye, Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) 
3 saat, 32 dakika ve 26 saniye ‘yer verildiği; Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) 5 saat 47 dakika, 
İYİ Parti’ye ise 55 dakika yer verildiği öğrenildi. Bu dönem içinde HDP’ye ise hiç yer verilmediği 
bildirildi.

30 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
CHP Milletvekili Alpay Antmen’in TRT’nin 16-20 Mart 2019 tarihleri arasında siyasi partilere dair 
yayınlarına ilişkin olarak TBMM’ye sunduğu sorulara cevap verdiği öğrenildi. Verilen cevaba göre, 
TRT, 16-20 Mart 2019 tarihleri arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) hakkında lehte 27 saat 3 dakika, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti hak-
kında lehte 3 saat 29 dakika yayın yaptı. Bu süre içerisinde TRT HDP hakkında lehte hiç yayın 
yapmadı.

22 Şubat 2019 tarihinde devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nda 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak olan yerel seçimlerde HDP adına aday gösterilenlerle ilgi yapılan “HDP, terör suçların-
dan mahkemelik isimlerle seçime giriyor” başlığıyla verilen haberde “31 Mart’ta yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak HDP’li belediye başkan adayları arasında, ‘terör’ suçlaması 
kapsamında haklarında soruşturma yürütülen, dava açılan veya fezleke hazırlanan 24 isim yer 
alıyor” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 2 Mart 2019 tarihinde Trabzon’da düzenle-
diği mitingde HDP’li milletvekillerinin konuşmalarının yer aldığı görüntüleri halka izleterek, “Çok 
seviyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var, yallah oraya git, Kürdistan’a. Sizin bu ülkede yeriniz 
yok” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ayrıca “CHP’ye gönül veren bütün kar-
deşlerime, sözde İYİ Parti’ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki bu yanlışa gele-
cek misiniz? Hatta daha ileri gidiyorum, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP’ye gönül 
verenlere de sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart’ta 
sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadı vuralım” şeklinde konuştu.

7 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hak-
kında Denizli’de partisinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla Cumhurbaşkanı’nın suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Meral Akşener söz 
konusu konuşmasında “Evine ekmek götürmekten başka derdi olmayan ‘teröristler’, iyi misiniz?” 
demişti.
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8 Mart 2019 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde düzenle-
nen bir toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Ada-
yı Alper Taş için “Herhalde İstanbul’un güvenlik sorununu Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper 
Taş’la çözecek. PKK’nın oradaki temsilcisiyle çözecek” ifadelerini kullandı.

9 Mart 2019 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un Beykoz ilçesinde düzenlenen bir 
toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayları hakkında, “İmamoğlu ile Ankara’daki Mansur Yavaş çıksın şunu söylesinler 
ya; ‘PKK lanet bir terör örgütüdür. Bunların da, bunların getireceği oyun da Allah belasını versin’ 
desinler. ‘Terör örgütü cenazesine giden Sezgin Tanrıkulu’ndan ve onun gibi milletvekillerinden nef-
ret ediyorum. Onlarla aynı parti altında bulunmaktan tiksiniyorum.’ Hadi desinler ya” ifadelerini 
kullandı.

9 Mart 2019 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında Elazığ’da düzenlenen mitingde konuşan Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alarak şunları söyledi: 
“(…) Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesapla-
şacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gös-
terecek. (…) Sen Erdoğan’ın ağzından kalkıp da halkına terörist ifadesini kullandığını asla ispat 
edemezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin. Senin ortağın ödüyor işte, sen de ödeyeceksin. HDP ödüyor 
ödüyor zaten bitmiyor. Birileri cezaevinde süre dolduruyor, FETÖ’cüler dolduruyor, aynı yolda sen 
de düşebilirsin”.

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, seçim kampanyası kapsamında 14 Mart 2019 tarihinde Adı-
yaman’da yaptığı bir konuşmada kamu çalışanı seçmenlerle ilgili olarak şunları söyledi: “Belediye-
mizde, hastanemizde nerede çalışıyorlarsa çalışsınlar. Ekmek verdiğimiz için onları minnet altına 
alıyor değiliz. Oy verirler vermezler, Herkesin namusuna kalmış. Onlardan oy dilenmeyiz. Herkesin 
özgür iradesine saygı duyarız. Ama Engin Akel’e karşı, Ak Parti davamıza karşı bayrak sallarlarsa, 
başkalarının safında bize yumruk sıkarlarsa ertesi gün kendilerini başka yerlerde bulurlar”.

16 Mart 2019 tarihinde Hürriyet gazetesi internet sitesinde, Artı TV kanalında bir programda ko-
nuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’nin sözleriyle ilgili olarak “HDP Eş Genel Başkanı Sezai Te-
melli’den açık açık itiraf ve tehdit: İstanbul-Ankara’yı İmamoğlu ile Yavaş değil HDP yönetecek” 
başlığıyla bir haber yayınlandı. Aynı manşetle Posta gazetesi ve CNN Türk internet sitesinde de 
yayınlanan haberin içeriğinde ve habere konu olan konuşmasında söz konusu ifadeleri kullanma-
dığını belirten Sezai Temelli 17 Mart 2019 tarihinde basında yer alan açıklamalarında şunları ifade 
etti: “Neden yalan haber yapıldığını açıklamaları lazım. Bir gazetenin yalan haberini düzeltmemi 
benden neden ve nasıl bekleyebilirler. Benim konuşmam ortada, ne dediğim ortada”. CHP İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ise 17 Mart 2019 tarihinde, “Hürriyet Gazetesi 
ve CNN Türk internet sitesini derhal bu yalan habere son vermeye ve özür dilemeye davet ediyorum” 
dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 25 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir televizyon programında “378 
meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi (…) Terör örgütü PKK ile halen 
iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar” 
dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mart 2019 tarihinde Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde yap-
tığı konuşmada “HDP’li adaylar yüzde 100 PKK’lidir” dedi.
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6 Mart 2019 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesin-
de HDP afişlerinin asılı olduğu reklam panolarına 
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenle-
nip, afişlerin yerine Türk bayrağı asıldığı öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesinde 
HDP’ye ait 2 seçim aracına kimliği belirsiz kişi ya 
da kişiler tarafından bir saldırı düzenlendiği öğre-
nildi. Saldırı ile ilgili polise şikayette bulunulduğu 
fakat polisin olay yerine bakan mobese kamerala-
rının bozuk olduğu gerekçesiyle işlem yapmadığı 
bildirildi.

10 Mart 2019 tarihinde HDP’nin Ankara’da Gü-
venpark’ta açtığı seçim standına, ırkçı bir grubun 
saldırıda bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından 
uzaklaştırılan grubun daha sonra stand etrafında 
İstiklal Marşı okuduğu bildirildi.

8 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesinde 
CHP Gençlik Kolları üyesi bir grubun, önlerini ke-
sen yaklaşık 50 kişilik bir grubun sopalı saldırısına 
maruz kaldığı, 7 kişinin saldırı sonucu yaralandığı 
öğrenildi.

9 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesinde 
bulunan CHP seçim bürosuna bir ticari taksiden 
4-5 el ateş edildiği, saldırı sonucu 2 kişinin yaralan-
dığı öğrenildi.

10 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesin-
de seçim çalışması yapan, CHP Menemen Beledi-
ye Baikan adayı Serdar Aksoy’un eşi Dilek Aksoy 
ile Menemen Kadın Kolları yöneticisi Ülkü Elkat-
mış’ın içinde bulunduğu aracın önünün kesildiği ve 
araçtakilere sözlü saldırıda bulunan kişilerin aracın 
arka camını kırdıkları öğrenildi. Olayla ilgili olarak 
O. E. ve E. E. isimli 2 kişinin gözaltına alındığı bil-
dirildi.

9 Mart 2019 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesin-
deki Dikmen Caddesi üzerinde seçim kampanyası 
için dolaşan DSP ait otobüse, kimliği belirsiz bir 
grup tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlen-
diği öğrenildi. Saldırı sonucunda otobüste maddi 
hasar olduğu bildirildi.

9 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP’nin Kars Belediyesi Eş Başkan adayları 
Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen’in resimlerinin bu-
lunduğu afişlerin üzerine, kimliği belirsiz kişi ya 

1 Şubat 2019 tarihinde Van’da HDP’nin 31 Mart 
2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler için kam-
panya aracı olarak kullandığı otobüse kimliği be-
lirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir saldırı düzen-
lendiği, saldırı sonucunda otobüste maddi hasar 
oluştuğu öğrenildi.

13 Şubat 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesin-
deki AKP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından molotof kokteyli ile bir saldırı dü-
zenlendi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı 
saldırıda büroda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

22 Şubat 2019 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçe-
sinde HDP binasına asılan parti bayrakları kimliği 
belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Olaya 
ilişkin HDP ilçe yönetiminin suç duyurusunda bu-
lunduğu bildirildi.

28 Şubat 2019 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçe-
sinde HDP binası çevresine asılı parti bayrakları-
nın kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldüğü 
öğrenildi.

1 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
Hatay’ın İskenderun ilçesinde HDP binası önünde 
asılı parti bayraklarının kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce söküldüğü, ayrıca bina kapısına “Vatan ne 
Türkiye Türk’e, ne Türkistan. Vatan büyük ve mü-
ebbettir, Türklere Turan” yazılı ırkçı not bırakıldığı 
öğrenildi.

“Cumhur İttifakı”nın İstanbul’un Silivri ilçesinde-
ki seçim bürosunun camlarının 3 Mart 2019 tari-
hinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldığı 
öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde HDP’nin İstanbul’un Esenler 
ilçesindeki seçim bürosunun etrafındaki parti bay-
raklarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökül-
düğü öğrenildi.

5 Mart 2019 tarihinde Ankara’nın Keçiören ilçesin-
de HDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişiler tarafın-
dan bir saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın 
olmadığı saldırı sonucunda binanın camlarının kı-
rıldığı ve bina çevresinde asılı bayrakların yakıldığı 
öğrenildi. Son saldırı ile birlikte son iki hafta içinde 
HDP Keçiören ilçe binasına toplam 5 saldırı yapıl-
mış oldu.

5.1. SEÇİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK SALDIRILAR 
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ler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. 
Saldırı sonucu ölen ya da yaralanın olmadığı bil-
dirildi.

28 Mart 2018 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde seçim ça-
lışmaları yürüten DP Belediye Meclis adayı Burak 
Dönmez ile beraberindeki Demokrat Parti üyeleri-
nin bir grubun saldırısına uğradığı öğrenildi. Sal-
dırı sonucu Burak Dönmez’in başından yaralandığı 
bildirildi.

28 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Menderes ilçe-
sinde HDP’ye ait seçim aracına kimliği belirsiz bir 
grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 
ölen ya da yaralanan olmazken, araçta atılan taşlar 
sonucu maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

28 Mart 2019 tarihinde Osmaniye’de HDP’ye ait se-
çim aracına MHP üyesi oldukları iddia edilen bir 
grup tarafından bir saldırı düzenlendiği öğrenil-
di. Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, 
araçta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde AKP milletvekili Ha-
lil Özşavlı’nın korumaları ve yakınlarının, Cumhu-
riyet Mahallesi Ulubat Ortaokulu’nda görevli olan 
HDP üyelerine kalaşnikof silahlarla saldırı girişi-
minde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde bulunan 
polisin HDP üyelerine biber gazıyla müdahale etti-
ği öğrenildi.

31 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak olan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 
için CHP tarafından İstanbul’un Büyükçekmece 
ilçesinde açılan seçim standına 2 ayrı saldırı dü-
zenlendiği, bu saldırılar sonucunda CHP üyesi 1 
kişinin yaralandığı öğrenildi.

7 Haziran 2019 basında yer alan haberlerden, İs-
tanbul’un Sultanbeyli ilçesinde CHP tarafından 
açılan seçim çadırına 12 saat içinde 2 ayrı saldığı 
yapıldığı öğrenildi.

da kişiler tarafından ay yıldız ve üç hilal şeklinde 
simgeler çizildiği öğrenildi.

13 Mart 2019 tarihinde CHP İzmir’in Menemen il-
çesindeki Ulukent mahallesinde bulunan seçim bü-
rosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 
saldırıda bulunulduğu öğrenildi. Saldırı sonucun-
da seçim bürosunda maddi hasar meydana geldiği 
bildirildi.

16 Mart 2019 tarihinde HDP’nin Siirt merkezde 
bulunan seçim bürosuna silahlı saldırıda bulunul-
duğu öğrenildi. Büroda maddi hasara neden olan 
saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan Sedat Kızıl-
tan isimli 1 kişinin polisteki ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldığı öğrenildi.

23 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Birecik ilçesinde 
SP üyesi Mustafa Aslan, R. K. isimli bir kişinin si-
lahlı saldırına uğradığı ve bacağından yaralandığı 
öğrenildi. R. K.’nin daha sonra Saadet Partisi seçim 
bürosuna da ateş ettiği ve bu olayda ölen ya da ya-
ralanan olmadığı bildirildi. R.K.’nin gözaltına alın-
dığı öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde Sakarya’nın Sapanca ilçe-
sinde HDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından molotof kokteyli ile bir saldırı 
gerçekleştirildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin ol-
madığı saldırıda binada maddi hasar oluştuğu öğ-
renildi.

25 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Çanakkale’de HDP’ye ait bir seçim aracına 
kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir sal-
dırı düzenlendiği öğrenildi. Saldırı sonucu araçta 
maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir HDP seçim 
bürosuna 25 ve 26 Mart 2019 tarihlerinde tehdit 
içerikli iki ayrı not bırakıldığı öğrenildi.

27 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kırklareli’ye bağlı Kavaklı beldesinde bulunan 
AKP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişi ya da kişi-
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lan gruplara müdahalesi sonucu 3 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi.

27 Mart 2019 tarihinde HDP’nin Bitlis’te düzen-
lediği mitinge katılan ses sanatçısı Pınar Aydınlar, 
söylediği Herne Peş isimli Kürtçe marş gerekçe gös-
terilerek gözaltına alındı. Pınar Aydınlar, aynı gün 
içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Batman’da seçim sonuçlarını kutlamak üzere HDP 
il binası önünde bir araya gelen kişilerin Belediye 
Binası’na doğru yürüyüş yapmak istemesi üzerine 
polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği, 
müdahale sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı 
öğrenildi.

31 Mart seçimlerinde seçilen belediye eş başkanla-
rına, Yüksek Seçim Kurulu’nun, KHK ile meslekten 
ihraç edilmelerini gerekçe göstererek mazbatalarını 
vermemesini protesto etmek için HDP üye ve yö-
neticileri tarafından Diyarbakır’da Bağlar Belediye-
si binası önünde 11 Nisan 2019 tarihinde yapılmak 
istenen basın açıklamasına polis tarafından izin 
verilmedi.

15 Nisan 2019 tarihinde Van’ın Edremit ilçesinin 
HDP’den Belediye Eş Başkanı seçilen Gülcan Kaç-
maz Sayyiğit’e, Kanun Hükmünde Kararname ile 
meslekten ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasının 
verilmemesini protesto etmek için belediye binası 
önünde yapılmak istenen basın açıklamasına, vali-
lik yasağını gerekçe gösteren polis tarafından izin 
verilmedi.

17 Nisan 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il örgütü 
tarafından, cezaevlerindeki açlık grevlerine ve Yük-
sek Seçim Kurulu’nun, yerel seçimleri kazanmış 
olan HDP’li adaylara “KHK ile kamu görevinden 
ihraç edilmeleri” gerekçesiyle mazbata vermeme-
sine ilişkin olarak Koşuyolu Parkı’nda yapılmak 
istenen protesto eylemine polis müdahale etti. Mü-
dahale sırasında HDP Diyarbakır milletvekilleri 
Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz 
ve Semra Güzel’in yaralandıkları öğrenildi.

24 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar 
ilçesinde HDP tarafından yerel seçim adaylarının 
tanıtım toplantısının yapılacağı Ayaz Elegance 
Konferans Salonu polis tarafından basıldı. Salonda 
yapılan arama sonrasında üzerinde açlık grevinde 
olan HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı 
Leyla Güven’in fotoğrafı ile “Li dijî tecrîdê tekoşî-
na Leyla Güven ya me ye” (Tecride karşı Leyla Gü-
ven’in mücadelesi bizimdir) ifadesi bulunan ma-
teryaller ile HDP seçim sloganlarının yazılı olduğu 
materyallere polis tarafından el konuldu. Baskında 
gözaltına alınan HDP grup danışmanı Emrullah 
Yalçın ile HDP çalışanı Murat Gökdağ’ın aynı gün 
içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıl-
dığı bildirildi.

5 Şubat 2019 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar ilçe-
sinde HDP’nin seçim bürosu açılışında HDP Be-
lediye Eş Başkan adayı Narin Gezgör’ün yaptığı 
konuşmada PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecride değinmesi üzerine polisin açılışa gaz 
bombası ile müdahale ettiği öğrenildi. Müdahale 
sonrasında Narin Gezgör’ün gözaltına alındığı ve 
daha sonra Urfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürül-
düğü bildirildi. Narin Gezgör 7 Şubat 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

11 Şubat 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçe-
sinde HDP belediye eş başkanlarının katılımıyla 
düzenlenen etkinliğin polis tarafından engellen-
mek istendiği öğrenildi. Haberde polisin, “halkı 
rahatsız ettiği” gerekçesiyle davul çalınmasını en-
gellediği ve HDP bayraklarını topladığı belirtildi. 
Etkinlikle ilgili HDP yöneticisi ve üyesi 30 kişi 
hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı tarafın-
dan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma 
kapsamında HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Samiye 
Demir’in İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade 
verdiği öğrenildi.

27 Mart 2019 tarihinde HDP tarafından Muş’ta 
düzenlenen miting sonrasında polisin atılan slo-
ganları gerekçe göstererek miting alanından ayrı-

5.2. TOPLANTI ve GÖSTERİLERE MÜDAHALELER
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lami Çavuş, Engin Gürhan ve Erdal Akkuş. 5 kişi 
2 Mart 2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olma’ iddiası ve 2014 yılında yapılan Kobane 
eylemine katılma gerekçesiyle tutuklandı. Tutukla-
nan kişilerin isimleri: Zekeriya Kaldır, Cengiz Kal-
dır, Vahdettin İba, Murat İba ve Budak Koçak.

27 Şubat 2019 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde 
HDP ilçe binası polis tarafından basıldı. İlçe bina-
sında yapılan arama sonrasında HDP ilçe Eş Başka-
nı Sinan Bayrak gözaltına alındı.

HDP Bingöl Belediye Meclis Üyesi Adayı Zelal 
Morsünbül 6 Mart 2019 tarihinde evine yapılan 
baskın sonrasında sosyal medya paylaşımları ge-
rekçe gösterilerek gözaltına alındı.

6 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 
HDP tarafından yapılan seçim bürosu açılışı etkin-
liğinden sonra slogan attıkları gerekçesiyle yaşları 
12 ile 16 arasında değişen 7 çocuğun gözaltına alın-
dığı öğrenildi. Gözaltına alınan çocukların isimleri 
öğrenilemedi.

7 Mart 2018 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde kim-
liği belirsiz kişiler tarafından yırtılan afişlerin yeri-
ne yenisini asan HDP üyesi 6 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Mesut Günbay, Er-
han Günbay, Ziver Günbay, Semseddin Günbay, 
Cevdet Günbay ile ismi öğrenilmeyen bir kişi.

7 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Torbalı, Konak ve 
Buca ilçelerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 10 kişi 8 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıl-
dı. Serbest bırakılanların isimleri: Kerem Ay, De-
niz Poyraz, Fahriye Soylu, Zarife Karasungur, HDP 
Torbalı ilçe Eş Başkanı Gülcan Kızıldağ, Ali Çiftçi, 
Akmet Kaçak, Filiz Gezgin ve Emrah Tekmen.

8 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Konak ilçesindeki 
Kosova Mahallesi’nde bulunan HDP seçim bürosu 
polisler tarafından basıldı. Baskında HDP Konak 
Belediye Meclis üyesi adayı Mahsum Koç gözaltına 
alındı. Koç’un aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

8 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Derik ilçesindeki 
seçim bürosu polisler tarafından basıldı. Büroda 
asılı bulunan ve üzerinde Leyla Güven’in resimle-

HDP Batman Belediye Eş Başkan Adayı Sabri Öz-
demir, 10 Şubat 2019 tarihinde Batman Petrolspor 
ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan futbol 
maçını izlemek için gittiği 16 Mayıs Şehir Stad-
yumu’nda gözaltına alındı. Sabri Özdemir’in pro-
tokol listesinde adının olmadığı gerekçesiyle onu 
protokol tribününe almayan Batman Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli polis 
memurları ile arasında yaşanan tartışma nedeniyle 
gözaltına alındığı ve aynı gün içinde ifade işlemle-
rinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

12 Şubat 2019 tarihinde Siirt’te yapılan ev baskınla-
rında HDP üyesi 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 2 kişinin kentteki seçmen kayıtlarında sili-
nen ve kaydırılan 12 bin civarında seçmen olduğu-
nu ortaya çıkaran HDP Bilgi İşlem Sorumlusu Ce-
mal Turhan ve Yerel Yönetimler Proje Sorumlusu 
Eşref Tekin olduğu öğrenildi. 3 kişi 15 Şubat 2018 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

13 Şubat 2019 tarihinde Ağrı’da gözaltına alınan 
HDP Belediye Eş Başkan adayı Yeliz Karaaslan 15 
Şubat 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından 2014 yılında katıldığı basın açıklamaları 
suretiyle ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiasıyla 
tutuklandı. Yeliz Karaaslan, avukatlarının yaptığı 
itiraz sonucu 21 Şubat 2019 tarihinde serbest bıra-
kıldı.

27 Şubat 2019 tarihinde Erzurum’un Tekman ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında HDP Belediye Mec-
lis Üyesi Adayı Zekeriya Kaldır ile 7 kişi gözaltına 
alındı. 28 Şubat 2019 tarihinde Erzurum merkezli 
bir soruşturma kapsamında 3 ile yapılan operas-
yonlarda gözaltına alınanların sayısı 17’ye yükseldi. 
27 Şubat 2019 tarihinde aralarında HDP Belediye 
Meclis Üyesi Adayı Zekeriya Kaldır’ın da olduğu 
7 kişi gözaltına alınmıştı. Basında yer alan haber-
lerden gözaltı gerekçelerinin arasında ‘HDP lehine 
propaganda yapma’ da olduğu öğrenildi. Şu ana 
kadar bu soruşturma kapsamında gözaltına alın-
ların isimleri: Şenol Süvarioğlu, Ferhat Gül, Suat 
Kanmaz, Abdullah Kanmaz, Özhan Seyhan, Önder 
Uzun, Zekeriya Kaldır, Çengiz Kaldır, Ahmet Sa-
yan, Murat İba, Vahdettin İba, Budak Koçak, Se-

5.3. SEÇİM ÇALIŞMASI YÜRÜTEN KİŞİLERE YÖNELİK 
GÖZALTI; TUTUKLAMA ve SORUŞTURMALAR 
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17 Mart 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçe-
sinde HDP tarafından düzenlenen mitingde sahne 
alan Kadir Çat isimli müzisyenin miting sonrasın-
da gözaltına alındığı öğrenildi. Kadir Çat, 18 Mart 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Mart 2019 tarihinde Urfa’da HDP’ye ait bir se-
çim bürosunun açılışı sonrasında gözaltına alınan 
ve aralarında ses sanatçısı Hozan Serwan’ın da ol-
duğu 3 kişi 23 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından ‘örgüt propagandası yapmaK’ 
iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimleri: 
Hozan Serwan, Mustafa Yavusus ve Mehmet Tosun.

18 Mart 2019 tarihinde Adıyaman’ın Çelikhan il-
çesi ile ilçeye bağlı Pınarbaşı beldesinde yapılan ev 
baskınlarında aralarında HDP’nin belediye eş baş-
kan adayı Hüseyin Uzun’un da olduğu 7 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Hüseyin 
Uzun, Turan Uzun, Efkan Sucu, Mehmet Öztorun, 
Şerif Yumrutepe, Ertan Çalışkan ve Hüseyin Düz. 7 
kişi 23 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mahke-
me tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

18 Mart 2019 tarihinde Kocaeli’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında Saadet Partisi’nin Belediye 
Meclis Üyesi adayı Turan Tekgül ile HDK Yürütme 
Kurulu üyesi Seher Beytaş’ın da olduğu 12 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanların avukatları ile 
görüşmesine izin verilmediği öğrenildi. Gözaltına 
alınanların isimleri: Seher Beytaş, Sait Demirka-
ya, Turan Yalçınkaya, Ferhat Ergün, Çetin Macak, 
Burhan Yorgun, Şakir Çağla, Fevzi Temel, Ahmet 
Akboğa, Güven Yavuz, Turan Tekgül. 12 kişiden 4’ü 
22 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ’örgüt propagandası yapmaK’ iddiasıyla 
tutuklandı. Tutuklananların isimleri: HDP Derince 
İlçe Eş Başkanı Çetin Macak, HDP Derince İlçe Yö-
neticisi Burhan Yorgun, HDP üyeleri Ahmet Akbo-
ğa ve Said Demirkaya.

Muşta gözaltına alınan HDP Bulanık eski ilçe Eş 
Başkan Cevdet Yaşar, HDP Malazgirt eski ilçe Eş 
Başkanı ve HDP Malazgirt Belediyesi meclis üyesi 
adayı İhsan Keklik ve soyadı öğrenilmeyen Atilla 
adlı bir kişi 22 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından ‘örgüt propagandası yapma’ 
iddiasıyla tutuklandı.

19 Mart 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesinde 
HDP seçim bürosu polis tarafından basıldı. Baskı-
nın gerekçesinin PKK lideri Abdullah Öcalan üze-

rinin bulunduğu afişlere polis tarafından el konul-
duğu ve Abdülsamet Gür ve Vedat Ekinci isimli 2 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

10 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Savur ilçesindeki 
Pınardere ve Yeşilalan beldelerindeki HDP seçim 
bürolarını basan polisin, aynı gerekçeyle afişlere el 
koyduğu öğrenildi.

10 Mart 2019 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesin-
de, HDP seçim bürosu açılışında ‘örgütü övücü tür-
kü söylediği’ iddiasıyla açılışa katılan müzisyen (R. 
B.) ve 8 kişi (E. Ç., H. K., D. A., C. T., İ. B., H. B., F. 
T. ve Ö. A) gözaltına alındı.

10 Mart 2019 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir il-
çesinde HDP tarafından düzenlenen mitingde, ara-
larında Siirt eski Belediye Başkanı Selim Sadak’ın 
da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan diğer kişilerin isimleri öğrenilemedi. Selim 
Sadak 12 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. 

10 Mart 2019 tarihinde, Bitlis’in Ahlat ilçesinde 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yırtılan HDP 
afişlerinin yerine yenilerini asmaya çalışan HDP 
üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi-
lerden isimleri öğrenilenler: Mesut Günbay, Erhan 
Günbay, Ziver Günbay, Semseddin Günbay, Cevdet 
Günbay.

12 Mart 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinde 
düzenlenen ev baskınlarında ‘izinsiz HDP bayrağı 
astıkları’ gerekçesiyle 4 kişi (Ayhan Alper, Gökhan 
Çelik, İsa Çelik ve Seyit Ali Çelik) gözaltına alındı.

14 Mart 2019 tarihinde Osmaniye’de yapılan ev 
baskınında HDP Osmaniye il yöneticisi Metin Eren 
gözaltına alındı.

Siirt’in Eruh ilçesinde 12 Mart 2019 tarihinde yapı-
lan ev baskınında gözaltına alınan Belediye Meclis 
Üyesi adayı Nimet Dayanan’ın evinin 14 Mart 2019 
tarihinde polis tarafından bir kez daha basıldığı öğ-
renildi.

9 Mart 2019 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde gö-
zaltına alınan 11 kişiden 3’ü 14 Mart 2019 tarihinde 
tutuklandı. Tutuklananların isimleri: HDP Varto İl 
Genel Meclis Adayı Şerafettin Öztürk, İsmet Öz-
türk ve Mehmet Ertaş.

16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir 
ilçesindeki HDP seçim bürosunda düzenlenen et-
kinlik sırasında Mehmet Özmen isimli 1 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesi öğ-
renilemedi.
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şey değil. Bu seçime böyle girebilse dahi seçimden 
sonra çok ciddi bir bedeli kendisi ödeyeceği gibi 
Ankaralı hemşerilerimizi de ödetme durumuna 
düşürür” demişti.

20 Mart 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP il Eş Başkanı Gülseren 
Turhan, HDP Seyhan Belediye Meclis Üyesi adayı 
Hüseyin Beyaz ve HDP Adana il yöneticisi Zeki 
Eren’in de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 
HDP Adana il binası ile Seyhan ilçe binasının polis 
tarafından basıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanla-
rın diğer kişilerin isimleri öğrenilemedi.

21 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda bulunan 
HDP seçim bürosu önünde oturan Doğan Can Sa-
rıtaş ve Ali Haydar Baran isimli 2 kişinin, büronun 
önünden korumaları ve çok sayıda polis eşliğinde 
geçen Tunceli Valisi ve Tunceli Belediyesi kayyımı 
Tuncay Sonel’in elini sıkmadıkları gerekçesiyle gö-
zaltına alındığı öğrenildi. 2 kişi, 22 Mart 2019 tari-
hinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.

23 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde 
gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Genel Mec-
lisi adayı Ali Akdeniz’in de olduğu 7 kişiden 6’sı 25 
Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme ta-
rafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. 1 
kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri: 
Ali Akdeniz, Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Bu-
dak, Abdurrahim Uğan, Nezir Akengin, Abdullah 
Sungur ve Mustafa Çömlek.

HDP’ye ait seçim aracının şoförü Ramazan Ay-
dın, 25 Mart 2019 tarihinde Antalya’nın Alanya 
ilçesinde araç ile seçim çalışması yürütürken aracı 
durduran polis tarafından sosyal medya paylaşım-
ları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Aracın ise 
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
öğrenildi. Ramazan Aydın, 26 Mart 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

26 Mart 2019 tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde yapı-
lan ev baskınlarında aralarında HDP’nin belediye 
meclis üyesi adayı Meran Kaplan’ın da olduğu 7 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Me-
ran Kaplan, HDP Çatak İlçe Yöneticisi Senar Balka, 
Nihat Babur, Attar Ertaş, Rakip Babur, Abdurrah-
man Semo ve Ali Büge.

rindeki tecridi protesto amacıyla Tekirdağ 2 Nolu 
F Tipi Cezaevi’nde yaşamına son veren Zülküf 
Gezen’e ait fotoğraflar ve üzerinde “Zülküf Gezen 
ölümsüzdür” yazan dövizler olduğu öğrenildi.

22 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçe-
sinde HDP tarafından kurulan seçim standının po-
lis tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeden 
kaldırıldığı öğrenildi. Polisin stantta bulunan bildi-
rilere el koyduğu ve kendisine tepki gösteren HDP 
üyesi 5 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

19 Mart 2019 tarihinde seçim çalışmaları için bu-
lunduğu Mersin’de gözaltına alınan HDP Parti 
Meclisi üyesi İlker Murat Aydın, 22 Mart 2019 tari-
hinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli kont-
rol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Mart 2019 tarihinde Balıkesir’de yapılan ev bas-
kınlarında HDP Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş 
Başkan Adayı Yurdanur Güven ve ismi öğrenileme-
yen 3 kişi gözaltına alındı.

19 Mart 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında aralarında HDP Osmangazi Belediye Mec-
lis Üyesi adayı Fırat Çelebioğlu ile beraber HDP 
yöneticilerinin de olduğu en az 10 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri: HDP Bursa 
il yöneticileri Ebru Yaşar, Zeynep Bozkurt, Serhat 
Bakış, Nilüfer İlçe Yöneticisi Kader Tezki, Osman-
gazi Belediye Meclis Üyesi Adayı Fırat Çelebioğlu, 
Sunay Boran, Agit Birben, Murat Kuru, Hanım 
Korkmaz, Mehmet Şipal.

19 Mart 2019 tarihinde Antalya’nın Kemer ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında HDP Belediye Meclis 
üyesi adayı Belgüzar Sazak Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve Anka-
ra’ya götürüldü.

Seçim çalışmaları için Mersin’in Akdeniz ilçesinde 
bulunduğu bildirilen DBP PM üyesi İlker Murat 
Aydın 19 Mart 2019 tarihinde gözaltına alındı.

19 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, CHP ve İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında ‘suçu 
yetkili makamlara bildirmeme’ iddiasıyla Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruştur-
ma başlatıldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan 18 Mart 2019 tarihinde katıldığı bir tele-
vizyon programında Mansur Yavaş ile ilgili olarak 
“Yargının Yavaş’la ilgili kararı kenara konulacak bir 
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le düzenlendiği ve polisin herhangi bir şeye el koy-
madan bürodan ayrıldığı bildirildi.

30 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP’nin Belediye Meclis 
üyesi adayları ile sandık müşahitlerinin bulunduğu 
80 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isim-
leri: Ümit Bayram, Fatih Gündüz, Mehmet Şah Ak-
gül, Gökhan Özer, Recep Kar, Azad Kaplan, Hüse-
yin Kayra, Özcan Gokcur, Kadir Kaya, Sacit Tunç, 
Dinçer Yalın, Murat Aranır, Lokman Akıncı, Süley-
man Demir, Nurettin Abukan, Mehmet Şirin Balos, 
Özlem Erbaş, Mizgin Akman, Turgay Türşak, Sinan 
Yıldız, Umut Çeçen, Serhildan Taşdemir, Azat Taş-
demir, Mahsum Akpınar, Ramazan Tilbaç, Cemal 
Kümicen, Hülya İlbars, Enis Yiğit, Barış Piranoğlu, 
İrfan Kaya, Kenan Beyhan, Mahmut Doğan, Kader 
Kaya, Yaşan Kaya, Azat Çoban, Kemal Kaplan, Ya-
sin Bucu, Abdulrahman Sönmez, Feryat Arslanlar, 
Turgut Güvener, Murat Yaşa, Hüseyin Akıntı, Nur-
can Sarıca, Çiğdem Sükuti, Suzan Ejderha,  Zehra 
Ejderha, Kerem Ozğan, Bahar Ülük, Abdurahman 
Sönmez, Tayyip Özdemir, Ömer Özdemir, Mah-
mut Doğan, Barış Karataş, Orhan Güncan, Sinan 
Koparır, Muhammed Ural, Mahsun Akpınar, Maz-
lum Yılmaz, Sinan Koparır, Şehmus Çelik, S.B, M. 
F. Ş, S. G., M.K. ve M. V. isimli çocuklar. 80 kişi 
2 Nisan 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından 21’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 
serbest bırakıldı.

29 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesin-
de gözaltına alınan 9 kişi 30 Mart 2019 tarihinde 
serbest bırakıldı.

Mardin’in Yeşilli ilçesinde 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılan ev baskınlarında HDP adına sandık kurulu 
üyesi olan 3 kişi (Hüseyin Sağlam, Azat Tekin ve 
İdris Mesken) gözaltına alındı. Hüseyin Sağlam’ın 
serbest bırakıldığı, 2 kişinin ise halen gözaltında 
olduğu öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesinde 
HDP’ye ait seçim otobüsünün polis tarafından dur-
durulduğu ve araçta bulunan 5 kişinin araçtan çalı-
nan şarkılar gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: İhsan 
Coşkun, Emin Turan, Kemal Çetin, soyadı öğrenil-
meyen Sinan ve ismi öğrenilmeyen bir kişi.

26 Mart 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde ya-
pılan ev basınlarında AKP belediye meclis üyesi 
adayı Hamdullah Demir, hakkında yürütülen bir 
“FETÖ/PDY Soruşturması” kapsamında gözaltına 
alındı.

29 Mart 2018 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Şırnak’ın Cizre ilçesinde Newroz kutlaması 
tertip komitesi ile HDP Eş Başkan adayları Berivan 
Kutlu ve Mehmet Ziriğ’in İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü tarafından ifade vermeye çağrıldıkları öğrenildi. 
Söz konusu ifadelerin Newroz kutlamasında yapı-
lan konuşmalarla ilgili olduğu bildirildi.

26 Mart 2019 tarihinde Van’ın Çatak ilçesinde gö-
zaltına alınan 24 kişiden 14’ü 29 Mart 2019 tarihin-
de “örgüte yardım ve yataklık” gerekçesiyle tutuk-
landı. Tutuklananların isimleri: Nihat Babur, Attar 
Ertaş, Meran Kaplan, Tajdin Balka, Özgür Örek, 
Celalettin Örek, Fahrettin Örek, Kasım Başkurt, 
Abdurrahman Semo, Mehmet Şirin Tuci, Hikmet 
Tomay, Cemal Tomak, İskender Tafur ve İsmail 
Can.

29 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında aralarında HDP’den 
Belediye Meclis üyesi adayı olan Gazal Ülük ve Ha-
lil Orhan’ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Gazal 
Ülük, Halil Orhan, Eyüp Türk, Ali Elbenim, Eşref 
Taşkın, Haşim Erdem, Nurettin Erin.

29 Mart 2019 tarihinde HDP’nin Siirt’teki merkezi 
seçim bürosu polisler tarafından basıldı. Baskının 
büroda “örgüt propagandası” yapılması gerekçesiy-
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iddiasıyla ilçede açılan seçim bürosunu kapattığı 
öğrenildi. Söz konusu haberlerde Tanık’ın “Ulu-
dere Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe 
Emniyet Müdürü’nün her iki günde bir kentin ileri 
gelenleriyle toplantı yaptığını ve burada ‘AKP’ye oy 
verin’ dediklerini” iddia ettiği belirtildi.

10 Mart 2019 tarihinde Muş’un Varto ilçesinde 
HDP’nin seçim çalışmaları için astığı ve üzerinde 
“Azadî bi xwerevebirinê dest pê dike” (Özgürlük 
kendini yönetmekle başlar) ve “Ya Me Ye” (Bizim-
dir) yazılı afiş ve pankartlar polis tarafından, savcı-
lık talimatı gerekçesiyle toplandı.

10 Mart 2019 tarihinde Iğdır merkezde reklam pa-
nolarına asılan HDP afişlerinin aynı gerekçeyle po-
lis tarafından toplandığı öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği, 11 Mart 2019 tarihinde yaptığı 
açıklamayla, siyasi partilerin kentte düzenleyecek-
leri araç konvoylarının 20 Mart 2019 tarihine kadar 
yasaklandığını duyurdu.

13 Mart 2019 tarihinde yerel seçimle ilgili ziyaret-
lerde bulunmak üzere Mardin’in Mazıdağı ilçesine 
giden ve aralarında HDP Mardin milletvekilleri 
Mithat Sancar, Pero Dündar, Tuma Çelik ve Ebru 
Günay ile Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan 
adayları Ahmet Türk ve Figen Altındağ’ın da bu-
lunduğu grubun kent girişinde bulunan polis nok-
tasında durdurulduğu ve kimlik kontrolü yapılmak 
istendiği öğrenildi. Kimlik kontrolüne itiraz edil-
mesi üzerine polislerin “konvoyun arasına bombalı 
araç karışmış olabileceği” iddiasıyla araçları ara-
mak istediği, buna yapılan itiraz üzerine ise seçim 
anons aracına “yasak yayın bulundurduğu” ve “ör-
güt propagandası içeren şarkılar çalındığı” gerekçe-
siyle el konulduğu bildirildi.

13 Mart 2019 tarihinde Bingöl’de HDP’nin seçim 
kampanyası için kullandığı 3 araca, “araçların rek-
lam afişleriyle giydirilmesinin araç ruhsatına işle-
tilmemesi” gerekçesiyle araç başına 108 TL olmak 
üzere 324 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Ayrıca 
araçlarda çalınan “Bijî bijî HDP” şarkısında geçen 
“Kürdistan” kelimesi gerekçesiyle araç sürücüsü 
Mürsel Karasu, HDP Genç ilçe Eş Başkanı İsmail 
Handan ve ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü 1 ki-
şinin gözaltına alındıkları, 3 kişinin polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

6 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberlerde, 
Saadet Partisi tarafından sinemalarda gösterilmek 
üzere çekilen reklam filminin reklam ajansına ya-
pılan baskılar sorucu yayından kaldırıldığı iddia 
edildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den HDP tarafından Batman’da bir çay bahçesinde 
kurulmak istenen seçim lokalinin belediye zabıta-
ları tarafından engellendiği öğrenildi.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Sanat Sokağı’n-
da seçim bürosu açmak için HDP tarafından İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne verilen dilekçeye ret yanıtı 
verildiği öğrenildi. Haberde ret kararının gerekçe-
sinin kaymakamlığın izin vermemesi olduğu be-
lirtildi. Sanat Sokağı üzerinde AKP tarafından bir 
seçim bürosu açıldığı bildirildi.

12 Şubat 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan il-
çesinde HDP’nin Belediye Eş Başkan adaylarının 
çalışmaları sırasında Bayrambaşı mahallesinde 
bulunan bir kahvehaneyi ziyaretleri öncesinde kah-
vehanenin jandarmanın talimatıyla kapatıldığı öğ-
renildi.

1 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Mersin İl binasına asılan ve üzerinde, aç-
lık grevinde olan HDP Hakkari milletvekili ve DTK 
Eş Başkanı Leyla Güven’in fotoğrafı ile “Özgürlük 
için ses ver. Adalet için ses ver. Leyla’ya ses ver” ya-
zısı yer alan pankartın, polis tarafından “mahkeme 
kararı olduğu” gerekçesiyle indirildiği öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde Siirt’te asılan “Azadî bi xwe-
revebirinê dest pê dike” (Özgürlük kendini yönet-
mekle başlar) ve “Ya Me Ye”(Bizimdir) yazılı HDP 
pankartları hakkında toplatma kararı olduğu iddia-
sıyla polisler tarafından kaldırıldığı öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde HDP’ye ait pankartların aynı 
iddia ile Ağrı’nın Merkez ilçesinde de polis tarafın-
dan kaldırıldığı öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde HDP’ye ait pankartların aynı 
iddia ile Bitlis’in Tatvan ilçesinde de polis tarafın-
dan kaldırıldığı öğrenildi.

8 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den CHP’nin Şırnak’ın Uludere ilçesi Belediye Baş-
kan Adayı Salih Tanık’ın, “baskı altında” oldukları 

5.4. SEÇİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ENGELLEMELER
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15 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP tarafından hazırlanan “Kayyım Raporu” 
hakkında Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14 
Mart 2019 tarihinde toplatma kararı verildiği öğ-
renildi.

18 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstan-
bul’un Üsküdar ilçesinde yaptığı konuşmada Saa-
det Partisi ile ilgili sözlerini protesto eden Saadet 
Partisi üyesi 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

19 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Sarıyer ilçe-
sinde CHP tarafından asılan pankartların, Sağlık 
Bakanı’nın Sarıyer’de bir hastane açılışına geleceği 
gerekçesiyle bir grup tarafından kesilerek toplandı-
ğı öğrenildi.

19 Mart 2019 tarihinde Malatya’nın Yazıhan ilçe-
sinde HDP Belediye Eş Başkan adaylarının kırsal 
mahalle çalışması sırasında HDP konvoyunda bu-
lunan araçlara ‘emniyet kemeri takmadıkları’ ge-
rekçesiyle 108 TL trafik cezası kesildiği öğrenildi.

20 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sinde seçim çalışması yürüten ve aralarında HDP 
Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun’un da bu-
lunduğu HDP üyesi bir grubun polis tarafından 
uzun namlulu silahlarla durdurularak Genel Bilgi 
Taraması’ndan geçirildiği öğrenildi.

20 Mart 2019 tarihinde CHP Adana Büyükşehir 
Belediyesi başkan adayı Zeydan Karalar’ın seçim 
afişini asmak isteyen CHP üyesi bir grubun zabıta 
tarafından engellendiği öğrenildi. Zabıtaların fi-
ziksel şiddetine maruz kalan 5 kişinin yaralandığı 
bildirildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ağrı Merkez’de HDP adaylarına ait afiş, 
bayrak ve flamaların kayyım atanmış Ağrı Beledi-
yesi’nin talimatıyla belediye zabıtaları tarafından 
söküldüğü öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Van’ın Muradiye ilçesinde HDP adaylarına ait 
afiş, bayrak ve flamaların kayyım atanmış Muradi-
ye Belediyesi’nin talimatıyla belediye zabıtaları ta-
rafından söküldüğü öğrenildi.

25 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Gökçeada’da, DBP il Eş Başkanı Veysi Kutluay, 
HDP il yöneticisi Nihat Yalçın ve 24 Haziran 2018 
tarihindeki seçimlerde HDP’den Çanakkale millet-
vekili adayı olan Adile Yalçın’ın içinde bulunduğu 

Iğdır Valiliği 13 Mart 2019 tarihinde yaptığı açıkla-
ma ile 20 Mart 2019 tarihine kadar seçim kampan-
yası için mahallelerde yapılan şenliklerin yasak-
landığını duyurdu. Yasaklama kararında “Akşam 
saatlerinde vatandaşlarımızın ikamet ettiği mahalle 
aralarında seçim propagandası kapsamında ho-
parlörlü, halaylı, eğlenceli etkinlikler düzenlediği, 
vatandaşlarımızın bu durumdan rahatsız olduğu 
intikal eden şikayetlerden anlaşılmış olup konunun 
müşahede edilmesi gereği duyulmuştur” denildi.

14 Mart 2019 tarihinde Urfa 2. Sulh Ceza Hakim-
liği’nin HDP’nin seçim kampanyası kapsamında 
astığı ve üzerinde ‘Li Dijî Şer Aşitî’ (savaşa Karşı 
Barış) yazılı afişleri hakkında toplatma kararı al-
dığı öğrenildi. Kararda afişin Türkçe tercümesinin 
“Savaştan sonra barış bizimdir” olarak belirtildiği 
öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, polisin Devrimci Güç Birliği’nin Tunce-
li’nin Nazimiye ilçesindeki seçim bürosu yetkilisini 
Emniyet Müdürlüğü’ne çağırarak, HDP’nin seçim 
kampanyası kapsamında astığı ve üzerinde Kürt-
çenin Kirmanckî lehçesiyle “Yê Mao” yazılı afişle-
rin kaldırılmasını istediği öğrenildi. Afişte yazan 
“Mao” ifadesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı 
bildirildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin, HDP’nin 
seçim kampanyası kapsamında astığı ve üzerinde 
“Azadi bi xwereverberine dest pe dike” (Özgürlük 
kendini yönetmekten başlar) afişi hakkında “Öz-
gürlük kendini yönetmektir. Başlıyor”, “Özgürlük 
özerklikle başlar”, “Özgürlük öz yönetimle başlar” 
şeklinde tercüme edilebileceği gerekçesiyle toplat-
ma kararı aldığı öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu 
ile Şişli Belediye Başkanı adayı Muammer Keskin’e 
ait seçim afişlerini yırtıkları iddiasıyla 7 kişi gözal-
tına alındı. Gözaltına alınanlara ‘Seçim Kanunu’na 
muhalefet’ suçundan para cezası verildiği öğrenil-
di.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP’nin yerel seçimler için hazırladığı ve üc-
ret karşılığında televizyon kanallarına gönderilen 
reklam filminin, kamu ve özel televizyon kanalları 
tarafından ortak kararla yayınlanmadığı öğrenildi.
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afişi kaldırın. Siz kaldırmazsanız Büyükşehir kal-
dıracak” denildiği ve afişin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kaldırıldığı 
bildirildi.

5 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İYİ Parti tarafından İstanbul’un Pendik il-
çesinde kurulan seçim çadırının kaymakamlığın 
kararı ile polis ve zabıta tarafından kaldırılmak 
istendiği öğrenildi. Müdahale üzerine İYİ Parti se-
çim çadırının yerinin değiştirildiği bildirildi.

31 Mart yerel seçim kampanyası sırasında asılan 
ve sonrasında savcılık kararı ile kaldırılan HDP 
afişi ile ilgili olarak HDP Cizre ilçe eş başkanı 
Güler Tunç ve avukat Gülşen Elçi hakkında Cizre 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘suç ve suçlu-
yu övme’ iddiasıyla hazırlanan iddianame Cizre 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
Davanın ilk duruşması 13 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Üzerinde Kürtçe “Özgürlük kendini 
yönetmekle başlar” yazılı afiş yetkililer tarafından 
“Özgürlük öz yönetimle başlar” şekline çevrilmiş ve 
sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştı. Da-
vanın görülmesine 26 Eylül 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Güler Tunç hakkında Newroz ter-
tip komitesinde yer aldığı için Cizre 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın bu dava ile birleşti-
rilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim 2019 
tarihine erteledi.

HDP’ye ait bir seçim aracının, içinde silahlı bir ki-
şinin bulunduğu bir araç tarafından takip edildiği 
öğrenildi. Takip sırasında HDP’lilere silah gösteren 
saldırganın ayrıca aracın önünü kesmeye çalıştığı 
bildirildi. Olayla ilgili olarak HDP bu kişi hakkında 
suç duyurusunda bulundu.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Dersim Devrimci Güç Birliği’nin Belediye 
Eş Başkan adayları Hıdır Demir ve Nurşat Yeşil ile 
beraberindeki heyetin Munzur Üniversitesi’ne yap-
mak istedikleri ziyarete üniversite yönetimi tara-
fından izin verilmediği öğrenildi.

29 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’da HDP tarafın-
dan düzenlenmek istenen araç konvoyunda kulla-
nılmak üzere hazırlanan, üzerinde “Talebi talebi-
mizdir-Leyla Güven” yazılı balonların parti bina-
sından çıkarılmasının polis tarafından engellendiği 
öğrenildi.

29 Mart 2019 tarihinde Emek Partisi’nin İstan-
bul’un Maltepe ilçesinde astığı “Tek adam ittifakına 
oy yok! İş, ekmek, özgürlük mücadelesi için birle-
şelim… Oylar Maltepe Belediye Meclisi Bağımsız 
Adayı Mustafa Öcal’a” yazılı seçim afişinin, Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Maltepe’de yapacağı 
miting nedeniyle kaldırıldığı öğrenildi. Maltepe 
İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan Emek 
Partisi Maltepe İlçe Başkanı Tunç Şenel’e, “Birkaç 
saat sonra Cumhurbaşkanı Maltepe’ye gelecek, 
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7 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ağrı’nın Merkez, 
Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Patnos ve Taşlıçay 
ilçelerindeki toplam 23 sandığın seçim güvenliği 
gerekçesiyle başka yere taşınmasına karar verdiği 
öğrenildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den YSK tarafından 31 Mart 2019 tarihinde yapı-
lacak yerel seçimlerle ilgili olarak Diyarbakır’ın 7 
ilçesinde 15 bin 885 seçmenin bağlı bulunduğu 70 
sandığın taşınmasına, 14 sandığın da birleştiril-
mesine karar verildiği öğrenildi. Diyarbakır Va-
liliği’nin başvurusu üzerine YSK’nın 5 Mart 2019 
tarihinde aldığı karara göre, Kulp ilçesinde 7 bin 
578 seçmenin bağlı olduğu 35 sandık, Dicle’de bin 
48 seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Hani’de 231 
seçmenin bağlı olduğu 1 sandık, Hazro’da bin 953 
seçmenin bağlı olduğu 10 sandık, Lice’de bin 145 
seçmenin bağlı olduğu 5 sandık, Silvan’da bin 308 
seçmenin bağlı olduğu 7 sandık, Bismil’de 224 seç-
menin bağlı olduğu 5 sandığın taşınmasına; Lice 
ilçesinde 2 bin 398 seçmenin bağlı olduğu 14 san-
dığın da birleştirilmesine karar verildi.

13 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, YSK tarafından 31 Mart 2019 tarihinde 
yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak, valiliklerin 
başvurusu üzerine 5 Mart 2019 tarihinde, Siirt’in 5 
ilçesinde 78 sandığın taşınmasına, Batman’ın 3 il-
çesinde ise 22 sandığın taşınmasına karar verildiği 
öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van’ın Gürpınar ilçesinde İlçe Seçim Ku-
rulu’nun toplam 3643 seçmenin kayıtlı olduğu 29 
sandığın taşınmasına karar verdiği öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde İlçe Seçim Kuru-
lu’nun 3 sandığın taşınmasına karar verdiği öğre-
nildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin’in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal ma-
halledeki 28 seçim sandığının taşınmasına ilişkin 
karara HDP tarafından yapılan itirazın Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından reddedildiği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu 28 Aralık 2018 tarihinde al-
dığı kararla 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde, “tutuklu ve taksirli suçlardan hü-
kümlülerin sadece kayıtlı oldukları seçim çevre-
sinde” oy kullanabileceğine hükmetti. Söz konusu 
kararda “tutuklu veya taksirli suçlardan hüküm-
lülerin oy verme yetkisi ve seçme hakkını kullan-
ma esaslarının belirlenmesinde (…) 298 sayılı Se-
çimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’un oy verme yetkisi başlıklı 86/5.
maddesine göre, bir seçmen, hangi seçim çevresi-
nin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan 
seçimler için oy kullanabilecektir” denildi. Ankara 
Barosu 31 Aralık 2018 tarihinde bir açıklama yapa-
rak söz konusu kararın, kayıtlı olduğu seçim çev-
resi dışındaki bir cezaevinde tutulan mahpusların 
cezaevinde seçmen listesine kayıt edilmeyeceği ve 
bu nedenle oy kullanamayacağı anlamına geldiği-
ni, bu kararla “Anayasal vatandaşlık hakkının gasp 
edildiği” bildirdi.

2 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, YSK 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel 
seçimlere 82 faal siyasi partiden sadece 13’ünün 
katılabileceğini açıkladı. Buna göre yerel seçimle-
re katılma hakkı elde eden partiler şunlardır: AKP, 
BTP, BBP, CHP, Demokrat Parti (DP), DSP, HDP, 
HÜDA PAR, İyi Parti, MHP, SP, TKP, Vatan Partisi. 
YSK’nin açıklamasına göre seçime katılmaya hak 
kazanamayan EMEP ile ÖDP ve HKP’nin söz ko-
nusu karar itiraz edecekleri öğrenildi. 9 Ocak 2019 
tarihinde basında yer alan haberlerden, YSK’nın üç 
partinin yerel seçimlere katılamayacağı yönünde 
verdiği karara yaptıı itirazı reddettiği öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Yüksek Seçim Kurulu’nun Bitlis’in Merkez, 
Ahlat, Güroymak, Hizan ve Tatvan ilçelerindeki 
toplam 27 sandığın seçim güvenliği gerekçesiyle 
başka yere taşınmasına karar verdiği öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Yüksek Seçim Kurulu’nun Muş’un Merkez, 
Bulanık, Varto, Malazgirt ilçelerindeki toplam 92 
sandığın seçim güvenliği gerekçesiyle başka yere 
taşınmasına karar verdiği öğrenildi.

5.5. YSK TARAFINDAN ALINAN KARARLAR, TAŞINAN 
SANDIKLAR, ADAYLIĞI REDDEDİLEN KİŞİLER
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İlçe Seçim Kurulu ve sonrasında İl Seçim Kurulu 
tarafından düşürülmesine yapılan itiraz Yüksek Se-
çim Kurulu tarafından reddedildi.

26 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Devrimci Güçbirliği’nin Tunceli’nin Nazımi-
ye ilçesi Belediye Eş Başkan adayı Özkan Arslan’ın 
adaylığının yargılandığı bir davada aldığı ceza ge-
rekçe gösterilerek İlçe Seçim Kurulu tarafından 
reddedildiği öğrenildi.

26 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haberler-
den, MHP İzmir’in Dikili ilçesi Belediye Başkan 
adayı Buğra Akın’ın adaylığının yargılandığı bir 
davada aldığı ceza gerekçe gösterilerek İlçe Seçim 
Kurulu tarafından reddedildiği öğrenildi. Bu ka-
rara yapılan itirazın da İl Seçim Kurulu tarafından 
reddedildiği bildirildi.

26 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haberler-
den, CHP Muğla’nın Bodrum ilçesi Belediye Baş-
kan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığının yargılan-
dığı bir davada aldığı ceza gerekçe gösterilerek İlçe 
Seçim Kurulu tarafından reddedildiği öğrenildi. 
Mustafa Saruhan’ın adaylığının ilk önce İlçe Seçim 
Kurulu ve sonrasında İl Seçim Kurulu tarafından 
düşürülmesine yapılan itiraz Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından reddedildi.

28 Şubat 2017 tarihinde CHP İzmir’in Balçova il-
çesi Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın 
adaylığının ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 
aldığı 2 ayrı ceza gerekçe gösterilerek Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından düşürüldüğü öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Koçkar Mahalle-
si’nde kurulacak seçim sandığının Aygün Mahalle-
si’ne taşınmasına 22 Şubat 2019 tarihinde karar ve-
ren Yüksek Seçim Kurulu, 30 Mart 2019 tarihinde 
taşınma kararını kaldırdı.

22 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Batman Belediye Eş Başkan adayı Sabri 
Özdemir’in adaylığının Merkez İlçe Seçim Kurulu 
tarafından reddedildiği öğrenildi. Ret gerekçesi-
nin Sabri Özdemir’e ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ 
suçundan verilmiş ve ertelenmiş 2 ayrı ceza oldu-
ğu bildirildi. Sabri Özdemir’in avukatlarının söz 
konusu karar ile ilgili Batman İl Seçim Kurulu’na 
itirazda bulunacağı öğrenildi.

26 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP’nin Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Belediye 
Eş Başkan adayı Serap Doğan’ın adaylığının, yargı-
landığı bir davada aldığı ceza gerekçe gösterilerek 
İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiği öğrenil-
di.

26 Şubat 2018 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP’nin Mersin’in Akdeniz ilçesi Belediye 
Eş Başkan adayı Aleddin Erdoğan’ın adaylığının 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla yargı-
landığı bir davada aldığı ceza gerekçe gösterilerek 
İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiği öğrenil-
di. Ayrıca 2’si asıl 1’i yedek 3 belediye meclis üyesi 
adayının adaylığının da Akdeniz İlçe Seçim Kuru-
lu tarafından reddedildiği bildirildi. 27 Şubat 2019 
tarihinde, HDP’nin Mersin’in Akdeniz Belediye Eş 
Başkan adayı Aleddin Erdoğan’ın adaylığının önce 
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Siirt’te üniformalı halde oy kullanmak isteyen ko-
rucular ile HDP’li sandık görevlileri arasında tar-
tışma çıktığı, bu sırada bir polisin HDP milletvekili 
Sıddık Taş’a, “Sen bizim vekilimiz değilsin. Terö-
ristlerin vekilisin” dediği öğrenildi. Korucuların 
üniformalarını çıkardıktan sonra oy kullandıkları 
bildirildi.

CHP’nin Urfa’nın Siverek ilçesi Belediye Başkan 
adayı Fatih Bucak, 31 Mart 2019 tarihinde AKP’nin 
ilçe belediye meclis üyesi adayı Nüsret Kaya’yı 
“darp ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı.

31 Mart 2019 tarihinde gözaltına alınan Urfa’nın 
Siverek ilçesinin CHP’li Belediye Başkan adayı 
Fatih Bucak 2 Nisan 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

31 Mart seçimlerinde Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesin-
de Saadet Partisi’nden belediye başkanı seçilen Ali 
Suat Akmekşe ve bir yakını 1 Nisan 2019 tarihinde 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına 
uğradı. Yaralanan 2 kişinin Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Ma-
hallesi’ndeki bir okulda, sandık görevlileri ile bir 
grup seçmen arasında çıkan tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucunda Saadet Partisi üyesi 2 kişi 
(İlyas Aktaş ve Hasan Aktaş) silahla vurularak öl-
dürüldü, 1 kişi ise yaralandı. Pütürge Sulh Ceza 
Hakimliği olayla ilgili olarak yayın yasağı kararı 
aldı.

Antep’in Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile 
yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 
6 kişi yaralandı.

Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, muhtar adayları ile ya-
kınları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 
kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde muhtar adayları 
arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Van’ın Saray ilçesinde oy kullanma sırasında AKP’li 
sandık görevlilerinin fiziksel şiddetine maruz kalan 
HDP’li sandık görevlisi Nevzat Fidan’ın gözaltına 
alınarak Karahisar Jandarma Karakolu’na götürül-
düğü öğrenildi.

5.6. SEÇİM GÜNÜ YAŞANAN MÜDAHALELER ve SALDIRILAR
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Urfa’nın Halfeti ilçesindeki Halfeti Anadolu Lise-
si’nde kurulan sandıklarda Mersin’den getirilen çok 
sayıda polisin, kendi sandıkları dışında oy kullana-
bilmelerini sağlayan 142 Nolu belge olmaksızın oy 
kullandığı iddia edildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Emek Celal Ba-
yar İlkokulu’nda da AKP üyelerinin kullandığı oyu 
gösteren seçmenlere erzak dağıttığı iddia edildi. 
Seçmenlerin itirazı üzerine erzak dağıtanların okul 
dışına çıkarıldığı öğrenildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere 
beldesinde rütbeli bir askerin oy kullanılan sandık 
başında oturduğu, birkaç askerin ise oy kabininin 
etrafında silahlarıyla durduğu görüntüler 31 Mart 
2019 tarihinde basında yer aldı.

Iğdır’ın Merkez ilçesindeki Nene Hatun Anadolu 
Lisesi’nde sandıkların kapılar kapatılarak sayılma-
sına tepki gösteren HDP milletvekili Habip Ek-
sik’in, İlçe Emniyet Müdürü’nün talimatıyla okul-
dan çıkarıldığı öğrenildi.

Giresun E Tipi Cezaevi’nde seçmen listesinde isim-
leri yer aldığı halde 270 mahpusa oy kullandırıl-
madığı öğrenildi. HDP Kocaeli milletvekili Ömer 
Faruk Gergerlioğlu’nun sosyal medyada paylaştığı 
bilgilere göre yalnızca 80 mahpusun oy kullandığı 
öğrenildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Piripaşa İlköğretim 
Okulu ve çevresinde, 31 Mart 2019 tarihinde, CHP 
Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş aleyhine 
propaganda yapan broşürlerin dağıtıldığı öğrenil-
di. “Beyoğlu Vatansever İnisiyatifi” adıyla dağıtılan 
broşürlerde, “Sevgili kardeşim gitmezsen, gelirler” 
yazısının ve Fetullah Gülen’in fotoğrafı, PKK ve 
YPG’nin bayrakları ile HDP ve ÖDP’nin parti amb-
lemlerinin yer aldığı öğrenildi.

İngiltere’de yayın yapan Morning Star gazetesinin 
dış haberler editörü Steve Sweeney’in, 28 Mart 
2019 tarihinde, yerel seçimleri izlemek üzere gel-
diği Türkiye’de gözaltına alındığı ve 29 Mart 2019 
tarihinde sınır dışı edildiği öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Kayahan köyün-
de seçimi izlemek üzere gelen heyete korucuların 
fiziksel şiddet uygulayarak engel olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde seçim günü haber 
takibi yapan Jinnews muhabiri Gülistan Azak’ın 
polisler tarafından “Çekim yapamazsın. Kime hiz-
met ettiğin belli değil defol buradan teröristsiniz” 
denilerek tehdit edildiği ve fiziksel şiddete maruz 
kaldığı, bu duruma tepki gösteren HDP Bağlar Be-
lediyesi Eş Başkan adayı Zübeyde Zümrüt’ün de 
polislerin fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenil-
di.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde seçimleri izlemek is-
teyen İtalyan heyette yer alan Sonia Helene Rosset 
ve Noemi Colombo, gözaltına alındı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde 3 saat bekletilen 2 kişinin daha 
sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Mardin’in Ömerli ilçesinde bir muhtar adayının, 
bir seçmene ait oy pusulasını yırttığı öğrenildi. 
Sandık kurulunun oyunu geçersiz saydığı seçmen, 
olayla ilgili tutulan tutanakla birlikte İlçe Seçim 
Kurulu’na şikayette bulundu.

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Artukoğlu Ortaoku-
lu’nda oyunu kullanmaya giden HDP Şırnak mil-
letvekilli Nuran İmir’in okulun girişinde bulunan 
polisler tarafından üst aramasına zorlandığı öğre-
nildi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Edip Başer İlköğ-
retim Okulu’nda askerlerin resmi görevli olmadık-
ları halde üniformalı halde oy kullanmak istediği, 
HDP’li sandık görevlilerinin uyarısı üzerine üni-
formalarını çıkardıktan sonra oy kullandıkları öğ-
renildi.

5.7. SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DİĞER İHLALLER
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mir’in KHK ile kamu görevlerinden ihraç olmaları 
nedeniyle mazbataları iptal edilmiştir” denildi.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, 
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Van’ın Edremit ve 
Çaldıran ilçelerinde, Erzurum’un Tekman ilçesin-
de KHK ile meslekten ihraç edildikleri gerekçesiyle 
mazbataları verilmeyen belediye başkanlarına iliş-
kin HDP’ nin Yüksek Seçim Kurulu’na yaptığı ikin-
ci olağanüstü itirazın da 30 Nisan 2019 tarihinde 
reddedildiği öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs 2019 tarihinde aldığı 
karar ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin iptal edilmesine ve seçimin 23 Hazi-
ran 2019 tarihinde yenilenmesine karar verdi. İptal 
kararı sonrası 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerde 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ekrem 
İmamoğlu’nun mazbatasının geri alınacağı ve ye-
rine İstanbul Valiliği tarafından bir vali yardımcısı-
nın kayyım olarak atanacağı öğrenildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 31 Mart seçimlerinde Tunceli’de belediye mec-
lis üyeliğine seçilen HDP’li Hıdır Demir, Özcan 
Ateş ve Metin Kılıç ile TKP’li (Türkiye Komünist 
Partisi) Candan Badem’e; Merkez ilçesinin Meşeyo-
lu köyü muhtarı Hakkı Suvan ile Ovacık ilçesinin 
Gözeler köyü muhtarı Turgay Bilge’ye verilen maz-
bataların İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi-
ği öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından beledi-
yeye gönderilen yazıda, söz konusu kişilerin “KHK 
ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle 
mazbataları iptal edilmiştir” denildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde CHP’den Belediye 
Meclis Üyesi seçilen Erdal Kılınç’ın mazbatasının 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK ile meslek-
ten ihraç edildiği gerekçesiyle iptal edildiği öğrenil-
di.

5 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kars Digor İlçe Seçim Kurulu’nun HDP’den 
Dağpınar Belediye Eş Başkanı seçilen Abubekir 
Erkmen’in mazbatasını, Erkmen’in 692 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetinden 
yasaklandığı gerekçesiyle vermeyip Yüksek Seçim 
Kurulu’ndan görüş istediği öğrenildi.

YSK 10 Nisan 2019 tarihinde KHK ile ihraç edilmiş 
olup 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen 
bazı isimlere mazbatalarının verilmemesine karar 
verdi. YSK mazbataların seçimlerde ikinci sırada 
yer alan isimlere verilmesine hükmetti. YSK’nin 
bu kararı uyarınca mazbatasını alamayacak olan 6 
belediye başkanı: Van’ın Edremit ilçesinde Gülcan 
Kaçmaz Sayyiğit; Van’ın Tuşba ilçesinde Yılmaz 
Berki; Van’ın Çaldıran ilçesinde Leyla Atsak; Di-
yarbakır’ın Bağlar ilçesinde Zeyyat Ceylan; Kars’ın 
Dağpınar beldesinde Abubekir Erkmen; Erzu-
rum’un Tekman ilçesinde Müzahit Karakuş.

11 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, YSK’nin KHK ile ihraç edilmiş belediye ve il 
genel meclisi üyelerine mazbatalarının verilmeme-
sine karar verdiği öğrenildi. Mazbataların aynı par-
tiden bir sonraki sıradaki kişiye verileceği öğrenildi. 
YSK’nin söz konusu kararı şu şekildedir: “KHK ile 
kamu görevinden çıkarılan kişilerin mahkumiyet 
kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde is-
tihdam edilemeyecekleri ve mazbata verilmeyeceği 
belirtilmiş olmakla; bu kapsamda belediye meclis 
üyeliği ve il genel meclis üyeliğine seçilene mazbata 
verilip verilmeyeceği, verilmeyecekse bu kapsam-
daki kişilerin yerine hangi partinin hangi adayının 
seçilmiş sayılacağı ve mazbataların kime verileceği 
hususlarında görüş istenilmesi üzerine; mazbata-
ların verilmeyeceğine, belediye meclis üyeliği ve il 
genel meclis üyeliğine seçilen kişiler hakkında 2972 
sayılı Kanunun 25/4 maddesi gereğince aynı parti-
den sonra gelen üyesine mazbata verilmesi gerekti-
ğine karar verilmiştir.”

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde 
seçilen belediye başkanlarına, KHK ile kamu gö-
revinden çıkarılmış olmaları gerekçesiyle mazbata 
verilmemesi kararına HDP tarafından yapılan iti-
razın 18 Nisan 2019 tarihinde reddedildiği öğrenil-
di.

28 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 31 Mart seçimlerinde Diyarbakır’ın Ergani 
ilçesinin belediye meclis üyeliğine seçilen HDP’li 
Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir’e verilen mazba-
taların İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildiği 
öğrenildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından belediyeye 
gönderilen yazıda, “Müslüm Ocay ve Erdal Tekde-

5.8. MAZBATASI İPTAL EDİLEN YEREL YÖNETİCİLER
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rı Müslüm Karabaş, Macunlu Mahallesi Muhtarı 
Hikmet Yılmaz ile Sütveren Mahallesi Muhtarı İb-
rahim Atsız. 3 mahallede 7 Haziran 2020 tarihinde 
yeniden seçim yapılacağı, o tarihe kadar ise kayma-
kam tarafından görevlendirilecek azaların muhtar 
olarak görev yapacağı bildirildi.

11 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı 3 mahallenin 
muhtarlarının mazbatalarının Yüksek Seçim Kuru-
lu tarafından seçilmeye engel durumlarının olması 
gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi. Mazbataları 
iptal edilen muhtarlar: Günece Mahallesi Muhta-
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6. KAYYIM ATAMALARI

1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan 674 sayılı KHK ile Cumhurbaşkanı’na belediyelere kayyım ata-
ma, valilere ise belediyelerin taşınır mallarına el koyma ve çalışanlarını görevden uzaklaştırma 
yetkisi verilmesinin ardından, 11 Eylül 2016 tarihinde belediyelere kayyım atamaları başlamıştı. 
31 Mart 2019 tarihine kadarki bu ilk kayyım sürecinde DBP’li belediye eş başkanlarının seçildiği 3 
büyükşehir, 10 il, 63 ilçe ve 22 belde olmak üzere 95 belediyeye kayyım atanmıştı9. Seçme ve seçilme 
hakkına yönelik ihlal pratiği olan ve aslında istisnai bir uygulama olmasına rağmen Türkiye’nin 
olağan haline gelmiş kayyım uygulaması, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra da devam etti. 
Seçim öncesinde ve sonrasındaki koşulları özetleyen, seçim çalışmalarının engellenmesi, sandıkla-
rın taşınması, seçilen yerel yöneticilere mazbata verilmemesi gibi çok çeşitli ihlallerin dökümüne 31 
Mart Seçimleri bölümümüzde değinmiştik. Seçimden sonra kayyım atamaları, görevden alınan be-
lediye meclisi üyeleri ve muhtarları, kayyım sonrasındaki soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalarla 
başlayan süreç belediye binalarına alınmayan, gözaltına alınan, tutuklanan, yargılanan belediye 
başkanları ile devam etti. Bu bölümde 2019 yılı içinde kayyım atamaları yoluyla seçme ve seçilme 
hakkına yönelik ihlalleri bulabilirsiniz. 

31 Mart seçimleri sonrasında 3’ü büyükşehir, 1’i il olmak üzere toplam 29 yerel yönetime kayyım 
atandı. Kayyım atamalarının hemen ardından 36 belediye eş başkanı gözaltına alındı, 27 belediye 
eş başkanı tutuklandı, 9 belediye eş başkanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

31 Mart seçimlerinde belediye meclislerine seçilmiş 44 kişi ile il genel meclislerine seçilmiş 3 kişiye 
Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı ile mazbataları verilmedi. Tespitlerimize göre 55 belediye mecli-
si üyesi ise seçimlerden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 31 Mart seçimlerinde 
muhtar seçilen 18 kişi görevden alındı, bu kişilerin 6’sı daha sonra göreve iade edildi.

Kayyım atamalarının ardından çok sayıda ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 258 kişi-
den 70’i, tutuklanan 17 kişinin ise 8’i belediye ve il genel meclisi üyesiydi. 

9 Türkiye’de Kayyım Rejimi & Seçme ve Seçilme Hakkının Gaspı, HDP. Erişmek için:  https://www.hdp.org.tr/tr/raporlar/
hdp-raporlari/31-mart-sonrasi-kayyim-raporumuz/13727

https://www.hdp.org.tr/tr/raporlar/hdp-raporlari/31-mart-sonrasi-kayyim-raporumuz/13727
https://www.hdp.org.tr/tr/raporlar/hdp-raporlari/31-mart-sonrasi-kayyim-raporumuz/13727
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ri Bakanlığı, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir 
belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını 
ve yerlerine Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güze-
loğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Van Valisi 
Mehmet Emin Bilmez’in kayyım olarak atandığını 
açıkladı. Kayyım atanmasının ardından Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 29 memurun gö-
revden uzaklaştırıldığı, 8 işçinin iş akidinin askıya 
alındığı, 2 danışmanın ise işine son verildiği öğre-
nildi. 

3 Eylül 2019 tarihinde Bursa’da düzenlenen bir 
programa katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
kayyım atanan Van, Diyarbakır ve Mardin büyük-
şehir belediye eş başkanlarını Diyarbakır’da ziyaret 
eden Ekrem İmamoğlu hakkında şu ifadeleri kul-
landı: “Ballandıra ballandıra anlatıyor, sarılmışlar, 
kucaklaşmışlar, halay çekmişler. Allah neşenizi 
artırsın, gözümüz yok (…) Buradan söylüyorum: 
İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini 
yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pej-
mürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, 
bu millet adına, sağına soluna bakmayız”.

5 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım 
atanan Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk 
hakkında “eş başkanlık uygulaması” gerekçesiyle 
İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı-
ğı ve Ahmet Türk’ten savunma istendiği öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay’ın 17 
Eylül 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden alındığı ve yerlerine Kulp Kaymakamı 
Mustafa Gözlet’in kayyım olarak atandığı öğrenil-
di. Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay, Kulp ilçesinde 
düzenlenen ve arlarında korucuların da olduğu 7 
kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonra-
sında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına 

7 Mayıs 2019 tarihinde ise İçişleri Bakanlığı’nın 
“gizli” ibareli talimatıyla polis tarafından Şırnak’ın 
Cizre ilçesinde belediye binası girişine zorla X-Ray 
cihazı ve polis kulübesi konmak istendi. Bunu Şır-
nak’ın Silopi ve İdil ilçeleri, Mardin’in Derik ve 
Kızıltepe ilçeleri, Mardin ve Diyarbakır büyükşe-
hir belediyeleri izledi. Söz konusu talimata ilişkin 
“Kanuna ve yasaya aykırı bir belgeyle yanımıza ge-
liyorsunuz. Kanunsuz bir işlemi uygulamayı kabul 
ediyor musunuz? Bu hukuksuz bir belge. Kanuna 
aykırı mı hareket ediyorsunuz?” şeklinde tepki gös-
teren Cizre Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ’a 
İlçe Emniyet Müdürü “Evet, kanuna aykırı hareket 
ediyoruz” yanıtını verdi.  

2 Temmuz 2019 tarihinde Ağrı’nın Diyadin ilçesin-
de Belediye binası girişinde kurulan polis kontrol 
noktasında, belediye makam şoförünün polisin fi-
ziksel şiddetine maruz kalmasına müdahale eden 
Belediye Eş Başkanları Evren Demir ve Betül Ya-
şar’ın ters kelepçelenerek yere yatırıldıkları ve daha 
sonra polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları 
öğrenildi. Evren Demir’in başına aldığı darbeler 
sonucu hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Basında 
yer alan haberlerde, daha sonra Belediye binası-
na gelen polisin güvenlik kamerası kayıtlarına el 
koyduğu, kendilerinden kayıtların alınmasına dair 
resmi yazı isteyen HDP Ağrı milletvekili Dilan Di-
rayet Taşdemir’e “savcının şifahen talimatı olduğu” 
cevabını verdiği belirtildi. Olayla ilgili 3 Temmuz 
2019 tarihinde bir açıklama yapan Diyadin Kayma-
kamlığı, iddiaları yalanladı ve kamera görüntüleri-
nin Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla muhafa-
za altına alındığını belirtti.

31 Mart Seçimlerinin ardından ilk kayymlar 19 
Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van 
Büyükşehir Belediyelerine atandı. Bu tarihte İçişle-

10 Age, s. 7.

6.1. KAYYIM ATANAN BELEDİYELER

31 Mart seçimlerinde HDP’li adaylar 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 beldede, toplam 65 belediyede 
seçimi kazanmıştır. Ayrıca 1230 belediye meclisi üyesi ve 101 il genel meclisi üyesi de HDP listele-
rinden seçilmiştir10. Diyarbakır’ın Bağlar, Van’ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran, Erzurum’un Tekman 
ve Kars’ın Dağpınar ilçelerinde seçilen belediye eş başkanlarına KHK’lı oldukları gerekçesiyle maz-
bata verilmemesinin ardından HDP’li belediye sayısı 59’a indi. Ayrıca 68 belediye meclisi üyesinin 
de KHK’lı oldukları gerekçesiyle üyelikleri düşürüldü. 
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Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu’nun kayyım 
olarak atandığı öğrenildi. 

Van’ın Saray ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı 
Caziye Duman’ın 2 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın’ın kayyım 
olarak atandığı öğrenildi. 

Mardin’in Kızıltepe ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz’ın 4 Kasım 2019 tari-
hinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı-
ğı ve yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam’ın 
kayyım olarak atandığı öğrenildi. 

Van’ın İpekyolu ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanı Azim Yacan’ın 9 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan’ın kayyım olarak 
atandığı öğrenildi. 

Şırnak’ın İdil ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı 
Songül Erden’in 13 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
İdil Kaymakamı Zafer Sağ’ın kayyım olarak atan-
dığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin HDP’li Belediye 
Eş Başkanı Belgin Diken’in 13 Kasım 2019 tarihin-
de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı 
ve yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi’nin 
kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Ahmet Çevik’in 13 Kasım 2019 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve 
yerine Hazro Kaymakamı Ali Öner’in kayyım ola-
rak atandığı öğrenildi.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin Akpazar beldesinin 
HDP’li Belediye Eş Başkanı Orhan Çelebi’nin 13 
Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden alındığı ve yerine Mazgirt Kaymakamı 
Menderes Topçuoğlu’nun kayyım olarak atandığı 
öğrenildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başka-
nı Hatice Çevik’in 16 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş’ın kayyım olarak 
atandığı öğrenildi.

Mardin’in Derik ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanı Mülkiye Esmez, Mazıdağı ilçesinin HDP’li Be-
lediye Eş Başkanı Nalan Özaydın ve Savur ilçesinin 

alınmış ve 16 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Melike Göksu’nun 18 Eylül 2017 tarihin-
de İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı 
ve yerine Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakçıoğ-
lu’nun kayyım olarak atandığı öğrenildi. Melike 
Göksu, hakkında verilmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasının 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanması üze-
rine 17 Eylül 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevi-
ne konmuştu.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li Belediye 
Eş Başkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut’un 17 
Ekim 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden alındığı ve yerlerine Nusaybin Kayma-
kamı Mehmet Balıkçılar’ın kayyım olarak atandığı 
öğrenildi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin HDP’li Belediye 
Eş Başkanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı’nın 17 
Ekim 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden alındığı ve yerlerine Yüksekova Kayma-
kamı Osman Doğramacı’nın kayyım olarak atandı-
ğı öğrenildi.

HDP’li Hakkari Büyükşehir Belediye Eş Başkanı 
Cihan Karaman’ın 17 Ekim 2017 tarihinde İçişle-
ri Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın kayyım olarak atan-
dığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Rojda Nazlıer’in 22 Ekim 2017 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve 
yerine Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak’ın kay-
yım olarak atandığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin HDP’li Belediye 
Eş Başkanı Keziban Yılmaz’ın 22 Ekim 2017 tari-
hinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alın-
dığı ve yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç’un 
kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Orhan Ayaz’ın 22 Ekim 2017 tarihinde 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve 
yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yük-
sel’in kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başka-
nı Mehmet Zırığ’ın 22 Ekim 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
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Muş’un Bulanık ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanları 18 Aralık 2019 tarihinde İçişler Bakanlığı 
tarafından görevden alındı ve yerlerine Bulanık 
Kaymakamı Mehmet İlidi kayyım olarak atandı.

Muş’un Varto ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkan-
ları 18 Aralık 2019 tarihinde İçişler Bakanlığı tara-
fından görevden alındı ve yerlerine Varto Kayma-
kamı Ertuğrul Avcı kayyım olarak atandı.

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinin 
HDP’li Belediye Eş Başkanları 18 Aralık 2019 tari-
hinde İçişler Bakanlığı tarafından görevden alındı 
ve yerlerine Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi kay-
yım olarak atandı.

İzmir’in Urla ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı 18 
Aralık 2019 tarihinde İçişler Bakanlığı tarafından 
görevden alındı ve yerine Urla Kaymakamı Önder 
Can kayyım olarak atandı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir 21 
Aralık 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevden alındı ve yerlerine Sur Kaymakamı Ab-
dullah Çiftçi kayyım olarak atandı.

HDP’li Belediye Eş Başkanı Gülistan Öncü’nün 16 
Kasım 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevlerinden alındığı ve yerlerine Derik Kayma-
kamı Hakan Kafkas, Mazıdağı Kaymakamı Muhsin 
Duran Kalkan ve Savur Kaymakamı Bayram Tür-
ker’in kayyım olarak atandıkları öğrenildi.

Batman’ın Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinin 
HDP’li Belediye Eş Başkanları Osman Karabulut 
ile Hatice Taş’ın 7 Aralık 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı’nın kayyım olarak 
atandığı öğrenildi.

Van’ın Özalp ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkan-
ları Dilan Örenci ve Yakup Almaç’ın 7 Aralık 2019 
tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 
alındığı ve yerlerine Özalp Kaymakamı Abdulkadir 
Çelik’in kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Van’ın Muradiye ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanları Leyla Balkan ve Yılmaz Şalan’ın 7 Aralık 
2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görev-
den alındığı ve yerlerine Muradiye Kaymakamı Er-
kan Savar’ın kayyım olarak atandığı öğrenildi.

Van’ın Başkale ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanı Erkan Acar’ın 7 Aralık 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden alındığı ve yerine 
Başkale Kaymakamı Asım Solak’ın kayyım olarak 
atandığı öğrenildi.
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Karaman ile Yüksekova Belediye Eş Başkanları 
Remziye Yaşar ve İrfan Sarı 17 Ekim 2019 tari-
hinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. Van Erciş Beledi-
ye Eş Başkanı Yıldız Çetin 22 Ekim 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
tutuklandı. Diğer Eş Başkan Bayram Çiçek ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Ekim 2019 Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin 
Belediye Eş Başkanı Keziban Yılmaz, Kocaköy Be-
lediye Eş Başkanı Rojda Nazlıer ve Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı 
tutuklandı. 

Van’ın Saray ilçesinin Belediye Eş Başkanı Caziye 
Duman 1 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alındı. 
Caziye Duman 4 Kasım 2019 tarihinde adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 

Van’ın İpekyolu ilçesinin Belediye Eş Başkanları 
Şehzade Kurt ve Azim Yacan 8 Kasım 2019 tarihin-
de gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemez-
ken, soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildiği 
bildirildi. Şehzade Kurt ve Azim Yacan 11 Kasım 
2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla 
tutuklandı.

Urfa’nın Suruç ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanı Hatice Çevik 15 Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt 
üyesi olma’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ gerek-
çesiyle gözaltına alındı. 16 Kasım 2019 tarihinde 
adliyeye getirilen Hatice Çevik’in gözaltı süresinin 
2 gün daha uzatıldığı öğrenildi. Hatice Çevik 20 
Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt 
propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı.

Mardin’in Savur ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Gülistan Öncü, Mazıdağı Belediyesi’nin 
HDP’li Eş Başkanı Nalan Özaydın ve Derik ilçe-
sinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Mülkiye Esmez 
15 Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt adına eylem ve fa-
aliyette bulundukları yönünde şüphe sebeplerinin 

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay, Kulp 
ilçesinde düzenlenen ve aralarında korucuların da 
olduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı 
sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında gö-
zaltına alındı ve 16 Eylül 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinin HDP’li (Halkların 
Demokratik Partisi) Belediye Eş Başkanı Melike 
Göksu’nun, hakkında açılan davada ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının 
Yargıtay tarafından onanması üzerine 17 Eylül 
2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konduğu 
öğrenildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Belediye Eş Başkan-
ları Gülşen Özer ve Orhan Ayaz 11 Ekim 2019 tari-
hinde gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldılar. 

15 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’de Büyükşehir 
Belediyesi ve Yüksekova Belediyesi; Van’da Erciş 
Belediyesi ve Mardin’de Nusaybin Belediyesi polis 
tarafından basıldı. Belediye binalarında arama ya-
pıldığı, Nusaybin Belediyesi’nde TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı nedeniyle kurulan 
kriz merkezinin de basıldığı, bu sırada bir beledi-
ye çalışanı ile Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Gündüz’ün polisin fiziksel şiddetine maruz kaldık-
ları ve yaralandıkları öğrenildi.

15 Ekim 2019 tarihinde Hakkari Belediye Eş Baş-
kanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Eş Baş-
kanları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı, Erciş Belediye 
Eş Başkanları Yıldız Çetin ile Bayram Çiçek, Nu-
saybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve 
Ferhat Kurt evlerine yapılan baskınlarla gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen belediye 
eş başkanları hakkında başlatılan soruşturmalara 
gizlilik kararı getirildiği bildirildi.

Nusaybin Belediye Eş Başkanları Semire Nergiz ve 
Ferhat Kurt, Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan 

6.2. GÖZALTINA ALINAN ve TUTUKLANAN BELEDİYE         
EŞ BAŞKANLARI

Kayyım atamalarının hemen ardından 36 belediye eş başkanı gözaltına alındı, 27 belediye eş başka-
nı tutuklandı, 9 belediye eş başkanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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12 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınan görevden 
alınarak yerine kayyum atanan Mardin Kızıltepe 
Belediyesi Eş Başkanı Nilüfer Elik, 15 Aralık 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

İzmir’in Urla ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı 
İbrahim Burak Oğuz 16 Aralık 2019 tarihinde çı-
karıldığı mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ 
iddiasıyla tutuklandı.

Muş’un Varto ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkan-
ları Ülkü Karaaslan ve Mahmut Yalçın ile Bulanık 
ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanları Eylem Sa-
ruca ve Adnan Topçu, Erentepe beldesinin Beledi-
ye Eş Başkanı Dilaver Keskin 17 Aralık 2019 tari-
hinde evlerine yapılan baskın ile gözaltına alındı. 
Ülkü Karaaslan ve Adnan Topçu 18 Aralık 2019 
tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt 
propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. Mah-
mut Yalçın, Eylem Saruca ve Dilaver Keskin ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Belediye Eş Başkanları 
Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir 23 Aralık 2019 
tarihinde tutuklandı. 

bulunması’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruştur-
maya gizlilik kararı getirildiği ve avukat görüşünün 
24 saat kısıtlandığı öğrenildi. 3 belediye eş başkanı 
26 Kasım 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddia-
sıyla tutuklandı.

26 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 
yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş 
Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında tutuklama 
kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Van’ın Muradiye ilçesi Belediye Eş Başkanları Ley-
la Balkan ve Yılmaz Şalan, Özalp ilçesi Belediye Eş 
Başkanları Dilan Örenci ve Yakup Almaç ile Başkale 
ilçesi Belediye Eş Başkanı Erkan Acar 6 Aralık 2019 
tarihinde yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 
Muradiye, Özalp ve Başkale belediye binalarının 
polis tarafından ablukaya alındığı ve içeriye kim-
senin girmesine izin verilmediği öğrenildi. Van’ın 
Muradiye ilçesi Belediye Eş Başkanı Yılmaz Şalan, 
Özalp ilçesi Belediye Eş Başkanları Dilan Örenci ve 
Yakup Almaç 9 Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi 
olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla 
tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltı-
na alınan Başkale ilçesi Belediye Eş Başkanı Erkan 
Acar ile Muradiye ilçesi Belediye Eş Başkanı Leyla 
Balkan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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21 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden 19 Ağustos 2019 tarihinde Van Büyükşe-
hir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Van Valisi 
Mehmet Emin Bilmez’in, Van Büyükşehir Beledi-
ye Meclisi üyelerine bir yazı göndererek Belediye 
Meclisi’nin görev ve yetkilerinin Belediye Encüme-
ni’ne devredildiğini bildirdiği öğrenildi. Haberde 
yer alan biçimiyle söz konusu yazı şu şekildedir: 
“İçişleri Bakanlığı’nın 19/08/2019 tarih ve 14291 
sayılı onayı ile İlimiz, Büyükşehir Belediye Başka-
nı görevden uzaklaştırılmış ve 5393 sayılı kanunun 
45’inci ve 46’ıncı maddeleri gereği Bakanlık Ma-
kamı’nın 19/08/2019 tarih ve 14293 sayılı onayı 
ile İl Valisi; Mehmet Emin BİLMEZ, Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 
5393 sayılı Kanunun 45. maddesinin 2’inci fıkrası 
gereğince bundan böyle Belediye Meclisinin görev 
ve yetkileri Belediye Encümeni tarafından yürü-
tülecektir. Bu nedenle 19/08/2019-23/08/2019 ta-
rihleri arasında yapılacağı ilan edilen Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyelerinin katılacağı toplantının 
yapılmayacağı bilgilerinize (…)”. Haberde ayrıca 
kayyım atanmasının ardından aralarında 12 daire 
başkanının da olduğu çok sayıda belediye çalışanı-
nın görevden alındığı belirtilmektedir.

Muş İl Genel Meclisi’nin HDP’li 7 üyesi İçişleri Ba-
kanlığı tarafından 9 Eylül 2019 tarihinde görevden 
uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılanların isimle-
ri: Kader Erol, Filiz Aydın, Ceyhan Aydemir, Suat 
Kalın, Mehmet Şakir Tuğrul, Musa Kaya ve Meh-
met Demir.

3 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Van’ın Tuşba Belediye Meclisi’nin HDP’li 
4 üyesinin, haklarında yürütülen bir soruşturma 
gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 
uzaklaştırıldığı öğrenildi. Görevden uzaklaştırılan 
belediye meclisi üyeleri: İsmet Tan, Mizgin Bor, Se-
rap Güvenç ve Hatice Kiye.

21 Ekim 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafın-
dan görevden uzaklaştırılan Bağlar Belediye Mecli-

20 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 31 Mart seçimlerinde Bitlis’in Tatvan ilçe-
sinde HDP’den seçilen 9 belediye meclis üyesinin 
haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğ-
renildi.

4 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 31 Mart seçimlerinde Şırnak’ın Cizre ilçe-
sinde HDP’den belediye meclisi üyesi olarak seçilen 
Ali Akdeniz’in, İçişleri Bakanlığı tarafından görev-
den uzaklaştırıldığı öğrenildi. Ali Akdeniz 23 Mart 
2019 tarihinde gözaltına alındıktan sonra, ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklanmıştı.

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’ın Edremit ilçesinin 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştı-
rılan belediye eş başkanı ile belediye meclisinin 
HDP’li 3 üyesinin yerine kayyım atandı. Belediye 
Eş Başkanı Medeni Özer yerine İpekyolu İlçe Tarım 
Müdürü Ercan Karahan; Savaş Encü yerine Beledi-
ye Başkan Yardımcısı ve Yazı İşleri Müdürü Vedat 
İlli; Atiye Şen yerine Zabıta Müdürü Abdullah Eki-
nici ve Sevinç Şeker yerine Belediye İmar Müdürü 
Nevzat İlhan kayyım olarak atandı.

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesinin 
belediye eş başkanı ile HDP’den belediye meclisi 
üyesi olan 4 kişinin yerine kayyım atandı. Görev-
den alınan ve yerlerine kayyım atanan kişiler: Bele-
diye Eş Başkanı Faruk Demir, Necmettin Şahin, Pı-
nar Demir, Hülya Darak, Mehmet Sıddık Moraner.

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’ın Tuşba ilçesinde 
Belediye Meclisi üyesi Ercan Yılboğa İçişleri Ba-
kanlığı tarafından görevden alındı. 

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin HDP’den Bele-
diye Meclisi üyesi Adnan Akgül, hakkında ‘örgüt 
propagandası yapmak’ iddiasıyla yürütülen soruş-
turma gerekçe gösterilerek görevden alındı. Adnan 
Akgül’ün yerine 21 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından Kayapınar Kaymakamlığı’nda 
görevli bir memurun atandığı öğrenildi.

6.3. GÖREVDEN ALINAN BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ

31 Mart seçimlerinde belediye meclislerine seçilmiş 44 kişi ile il genel meclislerine seçilmiş 3 kişiye 
YSK’nın kararı ile mazbataları verilmedi. Tespitlerimize göre 55 belediye meclisi üyesi ise seçimler-
den sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. 
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27 Aralık 2019 tarihinde Erzurum’un Karayazı ilçe-
sinin Belediye Eş Başkanı ile Karayazı, Tekman ve 
Karaçoban belediye meclislerinin HDP’li 15 üyesi, 
haklarında yürütülen soruşturmalar ve açılan da-
valar gerekçe gösterilerek İçişleri Bakanlığı kararıy-
la görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan 
kişiler: Karayazı ilçesinde Belediye Eş Başkanı Bur-
hanettin Şahin, meclis üyeleri Erdal Bayram, Yakup 
Aras, Yüksel Kişi, Abdurrahim Göksu, Mahmut 
Çimendağ, Alaattin Kırtıl ve Emel Turan; Tekman 
ilçesinde meclis üyeleri Cemalettin Şengül, İsmet 
Karabulut ve Ali Sait Bingül; Karaçoban ilçesinde 
Belediye Eş Başkanı Remziye Sönmez ile meclis 
üyeleri Kazım Erhan, Murat Yaprak ve Ekrem Çin-
timur.

si’nin HDP’li 6 üyesi yerine 19 Kasım 2019 tarihin-
de Diyarbakır’daki çeşitli kurumlarda görev yapan 
6 memurun kayyım olarak atandığı öğrenildi. Yer-
lerine kayyım atanan belediye meclis üyeleri: Nu-
rettin Bakan, Halime Bayram, Hüsnü Aslan, Meh-
met Akdoğan, Panayır Çelik ve Naşide Buluttekin 
Can.

İçişleri Bakanlığı 20 Aralık 2019 tarihinde, Diyar-
bakır’ın Bağlar ilçesinde HDP’den Belediye Meclisi 
üyesi olan 3 kişinin (Zeki Kanay, Ramazan Özçelik 
ve Nursel Örnek) “haklarında yürütülen soruştur-
malar ve açılmış davalar” gerekçesiyle görevlerin-
den uzaklaştırıldığını duyurdu.



Kayyım AtamalarıTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

219Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Naci Utaş, Nuri Kızılaslan, Mustafa Kaya, Hakan 
Taş. 

27 Haziran 2019 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar 
ilçesinde HDP’den belediye meclisi üyesi seçilen 
Dilan Ablay’ın ailesiyle birlikte yaşadığı eve yapılan 
baskında Dilan Ablay’ın yanı sıra babası Muhsin 
Ablay, annesi Sevim Ablay, kardeşi Baran Ablay ile 
18 yaşından küçük kız kardeşinin gözaltına alın-
dığı öğrenildi. Haberlerde ayrıca beraberlerinde 
kepçe getiren polislerin evin duvarını yıktıkları ve 
bahçeyi kazarak arama yaptıkları belirtildi. Dilan 
Ablay’ın dedesi Zübeyir Ablay’ın (73) evinin de 
basıldığı ve Zübeyir Ablay’ın polislerin fiziksel şid-
detine maruz kaldığı öğrenildi. Aralarında Dilan 
Ablay’ın da olduğu gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü 8 
Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklandı. 1 kişi polisteki ifade işlemle-
rinin ardından serbest bırakılırken aralarında N. Z. 
A. (15, k) isimli çocuk ile Dilan Ablay’ın da oldu-
ğu 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Tutuklananlar: Kays Işık, Muhlis Ablay, Ali Oral ve 
Mehmet Sadık Şimşek.

8 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’nin Pertek ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında HDP adına İl Genel 
Meclisi üyeliğine seçilen Mithat Kayan ile Hüseyin 
Can isimli bir kişi gözaltına alındı.

Erzurum’un Karayazı ilçesinin HDP’li Belediye Eş 
Başkanı Burhanettin Şahin, belediye meclisi üyeleri 
Yüksel Kişin, Erdal Bayram, Mahmut Çimendağ, 
Mehmet Latif Karakuş’un da aralarında olduğu 10 
kişi 11 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alındı. 10 
kişi, 16 Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

8 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli’nin Pertek, Ho-
zat ve Ovacık ilçelerinde yapılan ev baskınların-
da gözaltına alınan ve aralarında HDP’li İl Genel 
Meclisi üyesi Mithat Kaya’nın da olduğu 5 kişi 17 
Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 

10 Nisan 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında aralarında 31 Mart 
seçimlerinde HDP’den belediye meclisi üyesi seçi-
len Celil Cebeci ve Ramazan Diril’in de olduğu 8 
kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenileme-
di. 8 kişi, 11 Nisan 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan belediye meclisi üyesi Erdal Altay, 
14 Nisan 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından, hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün 
kesinleşmiş ceza olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

HDP Diyarbakır il örgütü tarafından 12 Mayıs 
2019 tarihinde düzenlenen 2. Olağanüstü Kong-
re’ye katılan Bismil Belediyesi Meclis Üyesi Emine 
Akın ve Çermik Belediyesi Meclis üyesi Bekir Ka-
ya’nın gözaltına alındığı öğrenildi. Emine Akın’ın 
“Ekoloji” kitabını taşıdığı, Bekir Kaya’nın ise elin-
de beyaz tülbent bulunduğu gerekçesiyle gözaltına 
alındığı bildirildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında aralarında İlçe Belediye 
Meclisi üyesi Abdurrezak Karak’ın da olduğu 3 kişi 
gözaltına alındı.

21 Mayıs 2019 tarihinde Van’ın Çaldıran ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında, aralarında 31 Mart 
seçimlerinde HDP’den Belediye Eş Başkanı olarak 
seçilen fakat KHK ile meslekten ihraç edildiği ge-
rekçesiyle mazbatası verilmeyen Leyla Atsak’ın da 
aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. 9 kişi 22 
Mayıs 2019 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından, 6 kişi ise 24 Mayıs 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Leyla Atsak, Hülya 
Darak, Hacı Darak, Salih Candeğer, Şeref Temel, 
Kerem Koç, Zeynel Abidin Keleş, Mehmet Sıddık 
Moraner, Süleyman Kaya, Fevzi Kaya, Halil Koç, 

6.4. GÖZALTINA ALINAN ve TUTUKLANAN BELEDİYE 
MECLİSİ ÜYELERİ

Kayyım atamalarının ardından çok sayıda ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 258 kişi-
den 70’i, tutuklanan 17 kişinin ise 8’i belediye ve il genel meclisi üyesiydi. 
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Mardin’in Nusaybin ilçesinin HDP’li Belediye Mec-
lisi üyesi Samiye Demir, 6 Ağustos 2019 tarihinde 
hakkında açılmış bir soruşturma kapsamında ifade 
vermek için gittiği Nusaybin İlçe Emniyet Müdür-
lüğü’nde gözaltına alındı. Samiye Demir, 7 Ağustos 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Ağustos 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında aralarında İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Bitlis Şubesi Genel Sekreteri Engin 
Başar ile HDP’li İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Yal-
lçınkaya, HDP Tatvan İlçe Eş Başkanı Burak Bal-
lıoğlu ve Özgür Akbay ile Orhan Yavuz isimli 2 kişi 
gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe, Nusaybin ve Savur ilçelerinde 
14 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ev baskınların-
da aralarında Nusaybin ilçesinin HDP’li belediye 
meclisi üyesinin de olduğu en az 7 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Nusaybin ilçe belediye meclisi üyesi 
Zeynep Sevlüş, HDP üyeleri Hatip Öncü, Ferhat 
Öncü, Hamza Ağırman, Abdulkadir Tatı, Faysal 
Taş, Erhan Mutlu.

Şırnak’ın İdil ve Cizre ilçelerinde 14 Ağustos 2019 
tarihinde yapılan ev baskınlarında aralarında İdil 
ilçe belediye meclisi üyeleri Mehmet Eraslan ile 
Hatice Kaya, Cizre ilçe belediye meclis üyeleri Va-
hap Özel, İdil Yalçınkaya, HDP Cizre ilçe Eş Baş-
kanı Güler Tunç’un da olduğu 21 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Mehmet Eraslan ve Hatice Kaya 
aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardın-
dan, Güler Tunç ise 15 Ağustos 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 16 Ağustos 2019 tarihinde mah-
kemeye sevk edilen 5 kişiden 2’si ‘örgüt üyesi ol-
dukları’ iddiasıyla tutuklandı.

29 Ağustos 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan ve aralarında HDP’li 
belediye meclisi üyeleri Fatma Taş Ekmez ve Suphi 
Koçyiğit ile HDP yöneticisi Vahit Akgün’ün de ol-
duğu 16 kişi, 11’i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 
6 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından serbest bırakıldı.

5 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ta yapılan ev baskın-
larında aralarında HDP’li Şırnak Belediye Meclisi 
üyesi Gurbet Güleş’in de bulunduğu 14 kişi gözaltı-
na alındı. Gözaltına alınanlardan Fırat Duymak’ın 
aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi. 14 ki-
şiden 8’i 8 Ekim 2019 tarihinde serbest bırakıldı. 

tarafından tutuklandı. Tutuklanan kişilerin isimle-
ri: Mithat Kaya, Hüseyin Oktay Can, Serdar Çelik, 
Murat Yıldız ve Ulaş Öz.

Bismil Belediye Eş Başkanı Gülşen Özer, Nusaybin 
Belediye Eş Başkanı Ferhat Kut ve Demokratik DBP 
Mardin il Eş Başkanları Leyla Bozkurt ile Şeyhmus 
Sun’un da aralarında bulunduğu 8 kişi 24 Temmuz 
2019 tarihinde Mardin merkezli bir soruşturma 
kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla 
ilgili olarak 24 saat avukat ile görüşme yasağı ge-
tirildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında HDP 
ve DBP Nusaybin ilçe binalarının polis tarafından 
basıldığı ve yapılan aramalar sonrasında bazı ev-
raklara el konulduğu bildirildi. Gözaltına alınanlar: 
Gülşen Özer, Ferhat Kut, Leyla Bozkurt, Şeyhmus 
Sun, Nusaybin Belediyesi Meclis Üyesi Emin Al-
kan, HDP Nusaybin ilçe Eş Başkanı Nezir Saraç, 
HDP yöneticisi Salih Falay ve HDP üyesi Hamdi 
Ermiş. Gözaltına alınan 4 kişi (Leyla Bozkurt, Şey-
hmus Sun, Sedat Ay, Alaattin Semir Zuğurli) 30 
Temmuz 2019 tarihinde tutuklandı. Ferhat Kut ve 
Gülşen Özer adlı kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi 
ise serbest bırakıldı.

HDP’den Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Belediye 
Meclisi üyesi Nursel Örmek, 24 Temmuz 2019 ta-
rihinde evine yapılan baskın sonrasında gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

2 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde belediye mec-
lis toplantısına silahıyla giren ve HDP’li Belediye 
Eş Başkanı Nalan Özaydın’ı “Ben devletim, burayı 
başınıza yıkarım” diyerek tehdit eden AKP’li be-
lediye meclis, üyesi Hikmet Erdin’in şikâyeti üze-
rine HDP’li belediye meclis, üyesi Hikmet Eres’in 
gözaltına alındığı ve aynı gün içinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 Ağustos 2019 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında HDP’li Belediye Meclisi 
üyesi Mehmet Şahin Savcı ile HDP ilçe yöneticile-
ri Orhan Tutak, Ömer Yavuz, Fatih Dilmaç, Musa 
Uygar, Mehmet Emin Savcı ve Melek Kartal gözal-
tına alındı. 7 kişiden 6’sı 5 Ağustos 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların isim-
leri: HDP’li belediye meclisi üyesi Mehmet Şahin 
Savcı ile HDP ilçe yöneticileri Orhan Tutak, Ömer 
Yavuz, Fatih Dilmaç, Musa Uygar, Melek Kartal. 
Mehmet Emin Savcı ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.
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Belediyesi ve Mardin’de Nusaybin Belediyesi polis 
tarafından basıldı. Belediye binalarında arama ya-
pıldığı, Nusaybin Belediyesi’nde TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı nedeniyle kurulan 
kriz merkezinin de basıldığı, bu sırada bir beledi-
ye çalışanı ile Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Gündüz’ün polisin fiziksel şiddetine maruz kaldık-
ları ve yaralandıkları öğrenildi.

Belediye eş başkanlarının gözaltına alındığı operas-
yon kapsamında Van’ın Erciş ilçesinde HDP Erciş 
ilçe Eş Başkanı Şakir Asıl, Hücret Kandemir, Er-
ciş Belediye Meclisi üyeleri Abdulkerim Akbaş ile 
Baran Karala, Faruk Can, Orhan Akmaz, Ubeyit 
Can ve Zarife Can ile Mardin’in Nusaybin ilçesinde 
HDP’li Belediye Meclisi üyesi Mehmet Emin Al-
kan’ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

22 Ekim 2019 tarihinde Bitlis’in Tatvan ilçesinde 
aralarında Tatvan Belediye Meclisi’nin HDP’li üye-
si Ahmet Barut’un da olduğu 4 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 4 kişi 23 Ekim 2019 tarihinde 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alı-
nan kişilerin isimleri: Tatvan Belediye Meclisi’nin 
HDP’li üyesi Ahmet Barut, Suat Karahan, Lezgin 
Bingöl ve Halit Ağar.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde 31 
Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde HDP’den 
Belediye Eş Başkanı seçilen ancak KHK ile ihraç 
edildiği gerekçesiyle mazbatası verilmeyen Abube-
kir Erkmen’in 1 Kasım 2019 tarihinde Digor ilçe-
sinde yapılan ev baskınında gözaltına alındığı öğ-
renildi. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

1 Kasım 2019 tarihinde Van’ın Tuşba, İpekyolu ve 
Edremit ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında 
aralarında Saray ilçesinin Belediye Eş Başkanı Ca-
ziye Duman’ın da bulunduğu 15 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin isim-
leri: Caziye Duman, HDP il yöneticisi Edibe Babur, 
31 Mart yerel seçimlerinde Gürpınar Belediye Eş 
Başkanı adayı olan Rojbin Akdağ, 24 Haziran 2018 
seçimlerinde Van milletvekili adayı olan Mukaddes 
Karakoç, Edremit Belediye Meclisi üyesi Handan 
Karakoyun, Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Ber-
ken Kızılboğa, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyeleri 
Hawar Derya, Hatice Akdağ, Barış Annesi Pervin 
Özgür, DBP il yöneticisi Neriman Urar. 15 kişiden 
2’si 4 Kasım 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklandı. Tutukla-
nanların isimleri: Kebire Budakbeyoğlu Karakaya 

Urfa’nın Suruç ilçesinde HDP’li Belediye Meclisi 
üyesi Ahmet Örçin 6 Ekim 2019 tarihinde yapılan 
ev baskınıyla gözaltına alındı.

7 Ekim 2019 tarihinde Tunceli’de yapılan ev bas-
kınlarında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
lardan Berivan Kıt Güngörmüş’ün aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanların 
isimleri: DBP eski yöneticisi Celal Aydın, HDP eski 
il Eş Başkanı Murat Polat, HDP yöneticileri Bala-
ban Turgut ve Cemal Güngörmüş, İl Genel Meclisi 
üyesi Mehmet Ali Yazır, Sosyalist Meclisler Fede-
rasyonu (SMF) yöneticisi Mustafa Ataç ile Özcan 
Ateş, Feride Kıt, Berivan Kıt Güngörmüş.

9 Ekim 2019 tarihinde Urfa’nın merkez, Siverek, 
Birecik, Halfeti, Suruç, Ceylanpınar ve Viranşe-
hir ilçelerinde yapılan ev baskınlarında aralarında 
belediye meclisi üyeleri, siyasi parti ve sendika yö-
neticilerinin de olduğu en az 31 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Eğitim-Sen Urfa Şubesi Eş Başkanı 
Leyla Mumin, SES yöneticisi Hikmet Evin, Ferit 
Tamğa, Songül Arpa, Serhat Oğur, Asil Türk, Nec-
mettin Orak, Talip Bozkaya, Zübeyde Duvar, Tuğ-
ba Başkale, Muzaffer Çakmak, Ömer Bozdal, Öz-
gürcan Altıngül, Sevgi Bültür, Bışar Tuysüz, Onur 
Atlı, Birecik Belediye Meclisi üyesi Halil Sarıkaya, 
Mahmut Korkmazer, HDP Halfeti ilçe Eş Başkanı 
Abdurrahman Çiftçi, Halfeti Belediye Meclisi üyesi 
Naime Bayram, HDP üyesi Ahmet Yenilmez, Mus-
tafa Gündüzalp, Viranşehir Belediye Meclisi üyesi 
Kemal Kudin, Burhan Gören, Fatma Silgir, Fatma 
Aslan, Şeyhmus Dağtekin, Mehmet Kültür.

10 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in Derik, Savur, 
Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde yapılan ev baskın-
larında aralarında Derik Belediye Eş Başkanı Şerif 
Kıran’ın da olduğu 21 kişinin gözaltına alındığı öğ-
renildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilen-
ler: Derik Belediye Eş Başkanı Şerif Kıran, HDP il 
yöneticisi Abidin Unay, Kızıltepe Belediye Meclisi 
üyeleri Halil Yağın ve Hasip Özdemir, Artuklu Be-
lediye Meclisi üyesi Ali Amal, Savur Belediye Mec-
lisi üyesi Derya Akyol, Kerboran Belediye Meclisi 
üyesi İsmail Kaya, HDP Savur ilçe Eş Başkanı Ay-
ten Esmez, Felemez Özgün, Feridun Dinç, Ahmet 
Demir, Mehmet Ali Aytuğ, Şemsettin Duman, Cey-
da Eser, Hamza Arman.

15 Ekim 2019 tarihinde Hakkari’de Büyükşehir 
Belediyesi ve Yüksekova Belediyesi; Van’da Erciş 
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soruşturma kapsamında ifade vermek üzere 14 Ka-
sım 2019 tarihinde gittiği Diyarbakır Adliyesi’nde 
‘polise mukavemet’ ve ‘örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek’ iddialarıyla tutuklandı.

19 Kasım 2019 tarihinde Ağrı’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 3 kişi (HDP eski il Eş 
Başkanı Naile Barış, Belediye Meclisi Üyesi Ceren 
Barış ve HDP Üyesi Hamit Taşdemir) 20 Kasım 
2019 tarihinde serbest bırakıldı. Basında yer alan 
haberlerden gözaltına alınan kişilerden Hamit Taş-
demir’in evinin kapısının kırıldığı ve polislerin fi-
ziksel şiddetine maruz kaldığı bildirildi.

27 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 12 kişinin gözaltına alındığı öğre-
nildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin 
Tunç, DBP Bağlar ilçe yöneticisi Tahir Gül, Eği-
tim-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Eş Başkanı Ha-
tice Efe, Kayapınar Belediye Meclisi üyesi Songül 
Dağ Kapancı, Bismil Belediye Meclisi üyesi Rıdvan 
Erez, Zeki Baran, Abdulfettah Çiçek, Abdulkadir 
Ekinci. 12 kişi, 28 Kasım 2019 tarihinde 8’i adli 
kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 

27 Kasım 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskı-
nında gözaltına alınan İl Genel Meclisi eski üyesi 
Ümit Sakık’ın 28 Kasım 2019 tarihinde tutuklandı-
ğı öğrenildi.

28 Kasım 2019 tarihinde Muş’ta yapılan ev baskı-
nında Malazgirt Belediye Meclisi üyesi Sema Tekin 
ile Muş Belediye Meclisi üyesi Faruk Demir’in gö-
zaltına alındığı öğrenildi.

22 Ekim 2019 tarihinde görevden uzaklaştırılarak 
yerine kayyım atanan Bağlar Belediye Meclisi’nin 
HDP’li üyesi Naşide Buluttekin Can, 6 Aralık 2019 
tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev baskınında gö-
zaltına alındı.

9 Eylül 2019 tarihinde görevden uzaklaştırılan Muş 
İl Genel Meclisi’nin HDP’li üyeleri Mehmet Demir 
ve Mehmet Şakir Tuğrul 6 Aralık 2019 tarihinde 
Muş’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı.

20 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesin-
de gözaltına alınan Belediye Meclisi üyesi Yılmaz 
Eken 23 Aralık 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyesi Mu-
kaddes Karakoç. 13 kişinin ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 Kasım 2019 tarihinde, Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı. 2 kişi (HDP 
Diyarbakır milletvekili Dersim Dağ’ın danışmanı 
Leyla Akgül ve Bağlar Belediye Meclisi üyesi Yusuf 
Ziya Yavuz) 4 Kasım 2019 tarihinde mahkeme tara-
fından ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işleme’ iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi (Hatun Yıl-
dız) ise serbest bırakıldı.

2 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 
gözaltına alınan 3 kişiden 1’i (Hani Belediye Mec-
lisi üyesi Gülistan Atag) 5 Kasım 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 
tutuklandı. 2 kişinin (A. T. ve E. A.) adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

8 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan kişilerin aynı gün içinde ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri: HDP il yöneticisi Mehmet 
Yalçın, Yenişehir Belediye Meclisi üyesi Alaattin 
Zuğurli, Kayapınar Belediye Meclisi üyeleri Songül 
Kapancı ile Hikmet Altuğ, Ergani Belediye Meclisi 
üyesi Sevican Yaşar, HDP Diyarbakır milletvekili 
Semra Güzel’in danışmanı Kenan Canpolat ve Ay-
sel Tufan.

11 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2’si (Sur 
ilçesinin HDP’li Belediye Meclisi üyesi Halime 
Akyol ve Bağlar ilçesinin Belediye Meclisi üyesi 
Hividar Bozkuş) aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından ‘polis mukavemet’ iddiasıyla tutuklan-
dı. 2 kişinin (Sipan Tosun ile Zeki Arsimet) ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

13 Kasım 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Mecli-
si ve Lice Belediye Meclisi üyesi Şehriban Zuğurli 
gözaltına alındı. Şehriban Zuğurli 14 Kasım 2019 
tarihinde ‘polise mukavemet’, ‘örgüte bilerek ve is-
teyerek yardım etmek’ ve ‘örgüt propagandası yap-
mak’ iddialarıyla tutuklandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinin HDP’li Belediye 
Meclisi üyesi Emel Arslan, hakkında yürütülen bir 
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Çetin Bilir’in İçişleri Bakanlığı tarafından görev-
den alındığı öğrenildi. Ayhan Komi 15 Ekim 2018 
tarihinde de görevden alınmış ve yerine kayyım 
atanmıştı.

27 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Sarımemet 
mahallesinde 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen 
Kemal Karagülle’nin, hakkında 2017 yılında açılan 
ve haln devam etmekte olan bir dava gerekçe göste-
rilerek görevden alındığı öğrenildi.

Batman’ın Konik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay 
Mahallesi muhtarı Mehmet Taş ve Kösetarla Köyü 
muhtarı Kadir Tirki, 21 Ağustos 2019 tarihinde 
Batman Valiliği tarafından görevden alındı.

8 Kasım 2019 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinin 
Tavuklu ve Fıstıklı köylerinin muhtarlarının İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevlerinden alınarak yerle-
rine kayyım atandığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Dicle ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında Kocaalan Mahallesi 
Mustafa Kılıç ile Mustafa Sert ve Nasır Sert isimli 2 
kişi gözaltına alındı.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Lice ilçesinin 10 mahallesinin 
(Kali, Karahasan, Bayırlı, Yalımlı, Yünlüce, Bahar-
lar, Serin, Uçarlı, Şenlik ve Ulucak) 31 Mart 2019 
yerel seçimlerinde seçilen muhtarlarının hakla-
rında açılan bir soruşturma gerekçe gösterilerek 
Lice Kaymakamlığı tarafından görevden alındığı 
ve yerlerine kayyım atandığı öğrenildi. 22 Haziran 
2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, 10 
muhtardan 6’sının, haklarında Lice Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ve-
rilen takipsizlik kararı sonrasında göreve iade edil-
diği öğrenildi. 4 muhtar hakkındaki soruşturmanın 
ise halen devam ettiği bildirildi. Göreve iade edi-
len muhtar: Şenlik Mahallesi Muhtarı Fikri Ertaş, 
Karahasan Mahallesi Muhtarı Hanifi Gülen, Kali 
Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin, Bayırlı Mahallesi 
Muhtarı Aziz Doğan, Yünlüce Mahallesi Muhtarı 
Mekin Yalçın ve Serince Mahallesi Muhtarı Sevat 
Polat.

22 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 31 Mart seçimlerinde Van’ın Edremit ilçesine 
bağlı Süphan mahallesinde muhtar seçilen Ayhan 
Komi ile Şabaniye mahallesinde muhtar seçilen 

6.5. GÖREVDEN ALINAN MUHTARLAR

Tespitlerimize göre 31 Mart seçimlerinde muhtar seçilen 18 kişi görevden alındı, bu kişilerin 6’sı 
daha sonra göreve iade edildi.
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nı Güler Tunç hakkında soruşturma başlatıldığı 9 
Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
öğrenildi.

Bedia Özgökçe Ertan

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş 
Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında Van 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
13 Eylül 2019 tarihinde devam edildi. İddianamede 
Bedia Özgökçe Ertan’ın örgüt propagandası yapma 
suçundan cezalandırılması istenmektedir. Mahke-
me dokunulmazlığının devam edip etmediğinin 
sorulması için TBMM’ye müzekkere yazılmasına 
karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Filiz Buluttekin

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin HDP’li Belediye Eş Baş-
kanı Filiz Buluttekin hakkında 7 Ocak 2018 tari-
hinde Diyarbakır’da düzenlenen Kadın Konferan-
sı’nda yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek Diyar-
bakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 17 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
Filiz Buluttekin’i 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ahmet Türk

16 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevden alınarak 
yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Beledi-
yesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında, 2018 yılında 
Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasındakiko-
nuşması gerekçesiyle ‘örgüt propagandası yapma’ 
iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.

Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin Belediye Eş Başkanla-
rı Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ay ile HDP ilçe Eş 
Başkanı Mehmet Abidin Karaman, Kulp Belediyesi 
Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP’den belediye 
başkan adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
reddedilen Mehmet Emin Ay, Kulp Belediye Mecli-
si üyesi Yücel Çete ve Ümit Fidan hakkında, ‘tasar-
layarak öldürme’, ‘devletin birliğini ve bütünlüğü-
nü bozma’ ve ‘yangın, su baskını, tahrip, batırma, 

Selçuk Mızraklı

5 Nisan 2019 tarihinde HDP’den Diyarbakır Bü-
yükşehir Belediye Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı 
ile HDP hakkında, HDP’nin seçim sonrası dü-
zenlediği kutlama gerekçe gösterilerek Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığı 
öğrenildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde yerine kayyım atanan 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk 
Mızraklı hakkında DTK bünyesindeki faaliyetle-
ri gerekçe gösterilerek Diyarbakır 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 10 
Eylül 2019 tarihinde devam edildi. İddianamede 
Selçuk Mızraklı’nın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 
15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isten-
mektedir. Mahkeme Selçuk Mızraklı ile ilgili yurt-
dışı yasağının devamına karar verdi ve duruşmayı 
25 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk 
Mızraklı hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıy-
la Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
dava Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıl-
mış bir diğer dava ile birleştirildi ve ilk duruşması 
25 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Selçuk Mızraklı 
duruşmaya Kayseri Bünyan Kapalı Cezaevi’nden 
SEGBİS aracılığıyla katıldı. 20 Mart 2019 tarihinde 
tutulduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi’nde “Sel-
çuk Mızraklı’nın bir örgüt üyesini hastanede tedavi 
ettiği” yönünde ifade verdikten sonra 5 Eylül 2019 
tarihinde cezaevinden tahliye edilmiş olan Hicran 
Berna Ayverdi duruşmada tanık olarak dinlendi. 
Mahkeme Selçuk Mızraklı’nın tutukluluk halinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 10 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

Mehmet Zırığ

5 Nisan 2019 tarihinde PKK lideri Abdullah Öca-
lan üzerindeki tecridi protesto etmek Elazığ T Tipi 
Cezaevi’nde yaşamına son veren Mahsum Pamay 
isimli mahpus için, Şırnak’ın Cizre ilçesinde dü-
zenlenen taziye törenine katıldıkları için Cizre 
Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Zırığ, DBP İlçe Eş 
Başkanı Selahattin Kolanç ve HDP İlçe Eş Başka-

6.6. BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI HAKKINDA AÇILAN 
DAVALAR ve SORUŞTURMALAR
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Mehmet Fatih Taş, Fatma Ay, Şener Aktaş ve Meh-
met Emin Ay, 12 Eylül 2019 tarihinde Kulp ilçesin-
de düzenlenen ve aralarında korucuların da olduğu 
7 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırı sonra-
sında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına 
alınmış ve 16 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah 
kullanarak öldürme’ iddialarıyla Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 
11 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme tutuk-
lu 5 kişinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar 
verdi ve duruşmayı Mart 2020 tarihine erteledi. 
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Ayrıca gözaltına alınan kişilere ilişkin tespitlerimiz 
aşağıdaki gibidir:

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında Van Büyükşehir Belediyesi’n-
de çalışan 3 kişi ile Tüm-Bel-Sen Van Şube Eş Baş-
kanı Şükrü Kaçıcı’nın da olduğu 10 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan kişilerle ilgili 1 gün avukat 
kısıtlılığı getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 10 
kişi, 23 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Siirt eski 
belediye Eş Başkanı Selim Sadak, Diyarbakır, Van 
ve Mardin belediyelerine kayyım atanmasının ar-
dından başlatılan soruşturma kapsamında ifade 
vermek üzere 26 Ağustos 2019 tarihinde gittiği Di-
yarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındı. Selim Sadak 
27 Ağustos 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

28 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’da DBP Di-
yarbakır İl Eş Başkanı Garip Kandemir, HDP Di-
yarbakır eski İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamçı ve 
Kayapınar ilçesi belediye meclisi üyesi İsmail Bar-
dakçı gözaltına alındı.

Urfa’nın Suruç ilçesinin eski Belediye Eş Başka-
nı Halil Akbaş, kayyum atamasını protesto etmek 
amacıyla yapılan eylemdeki konuşması gerekçe 
gösterilerek 14 Aralık 2019 tarihinde Urfa’da gözal-
tına alındı.

Bu operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin tes-
pitlerimiz aşağıdaki gibidir: 

Diyarbakır’da 187 kişi hakkında yakalama kararı 
olduğu ve bu kişilerden en az 99’unun gözaltına 
alındığı öğrenildi.

Erzurum’un Tekman ve Karakoçan ilçelerinde ya-
pılan ev baskınlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılan ev baskınlarında 
aralarında il genel meclisi üyesi Nihat Çağlayan’ın 
da olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de yapılan ev baskınlarında aralarında HDP 
Parti Meclisi üyesi, Demokratik Alevi Dernekle-
ri genel merkez yöneticisi Dursun Demirtaş’ın da 
bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
kişiler 21 Ağustos 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişiler: 
Nurşat Yeşil, Dursun Demirtaş, Laşer Mesut, Meral 
Yıldız, Yıldız Gündüz, Ali Doğan ve Selami Erdem.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 40 kişi 23 
Ağustos 2019, 34 kişi ise 26 Ağustos 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

6.7. KAYYIM ATAMALARI SONRASINDA GÖZALTINA 
ALINAN KİŞİLER

Belediye eş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına ilişkin protesto eylem-
lerine yönelik polis müdahalelerine raporumuzun Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü kısmının ilgili alt 
bölümünde yer vermiş ve bu kapsamda toplam 61 gösteriye müdahale edildiğini, bu müdahalelerde 
461 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan kişilerden 2’sinin ev hapsi, 43’ünün ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığını, ayrıca müdahaleler sırasında aralarında milletvekilleri ile belediye eş 
başkanlarının da olduğu en az 20 kişinin yaralandığını belirtmiştik.

19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanması-
nın hemen ardından İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözal-
tına alındı. Bakanlık aynı tarihte yaptığı açıklama 29 ilde yapılan operasyonlarda aralarında 1 ga-
zetecinin (Mezopotamya Ajansı Kürtçe servisi editörü Ziyan Karahan), belediye meclisi üyelerinin, 
parti yöneticilerinin, çeşitli derneklerin, sendikların  yöneticilerinin de olduğu 418 kişinin gözaltına 
alındığını açıkladı.
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7. TOPLANTI ve GÖSTERİ 
ÖZGÜRLÜĞÜ

2019 yılı içerisinde toplantı ve gösteri özgürlüğü, gerek kolluk kuvvetleri tarafından müdahaleler ve 
engellemeler, gerekse de Valilik ve Kaymakamlıkların eylem ve etkinlikleri uzun sürelerle yasakla-
ması nedeniyle 2019 yılı içinde sistematik bir biçimde ihlal edilmiştir. 

Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, insan hakları savunucuları, kadınlar, mahpus yakınları, çevre 
ve kent hakkı savunucuları, işçi ve emekçiler, öğrenciler gibi birçok kesim tarafından yapılan eylem-
lere yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahale sayısı 2019 yılında 1231 olmuştur, ayrıca 132 toplantı 
ve gösteri kolluk kuvvetleri tarafından engellenmiştir. Bu müdahalelerde 4253 kişi fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alınmış, en az 95 kişi yaralanmış, 45 kişi tutuklanmış, 166 kişi adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılmıştır. Söz konusu müdahalelere ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır. 

Ayrıca katıldıkları toplantı ve gösteriler gerekçe gösterilerek 2019 yılı içinde 1029 kişi hakkında 
açılan 39 davanın duruşmaları görüldü. Bu davalardan bazıları 2020 yılında devam etmektedir. 
2019 yılı içinde sonlanan davalarda 188 kişi beraat ederken 374 kişi değişen oranlarda hapis cezası 
ile cezalandırılmıştır.  

Vali ve Kaymakamlıklar tarafından “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, 
tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev 
ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” şeklindeki 5442 Sa-
yılı İller İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine ve “Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, 
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir 
veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir” şeklindeki 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine dayanarak alınan, eylem ve 
etkinlik yasakları ise milyonlarca yurttaşın toplantı ve gösteri özgürlüğünü engellemektedir. Bu ya-
saklar “önceden izin almaksızın barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkı”nı güvence altına alan Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 34. maddesini adeta kullanılamaz hale getirmektedir. Söz konusu 
yasakların, gerekçeleri incelendiğinde, kimi zaman belirli bir eyleme, kimi zaman belirli bir gruba, 
kimi zaman belirli bir söyleme ve talebe yönelik olmakta ve böylece ayrımcı bir nitelik kazandığı; 
çoğu kez de “milli güvenlik” gibi bir gerekçeye dayandırılarak toplantı ve gösteri özgürlüğünü kamu 
güvenliğini tehlikeye atan bir olgu gibi resmettiği görülmektedir. 2019 yılında Türkiye’de 21 il ve 1 
ilçede yaşayan 25 milyon 183 bin 911 yurttaş, en kısası 2, en uzunu 365 gün süreyle olmak üzere 139 
kez alınan eylem ve etkinlik yasakları sonucu bu hak ve özgürlüğü kullanamamıştır. Ayrıca 2019 
yılı içinde 65 etkinlik yasaklanmıştır.  
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4 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt); 
saat 18.00’da yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Alev Şahin ve 
Nazan Bozkurt); saat 18.00’da yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
2 kişinin (Alev Şahin ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

6 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Ka-
radağ ve Derviş Lermi) gözaltına alındığı bildirildi.

8 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Mahmut Konuk, Derviş Lermi ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt ve Derviş Lermi) gözaltına 
alındığı bildirildi.

9 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Mahmut Konuk, Derviş Lermi ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
3 kişinin (Gülnaz Bozkurt, Derviş Lermi ve Acun 
Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt); 
saat 18.00’da yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

7.1.1. Ankara - Yüksel Caddesi

9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Cad-
desi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde işimi 
geri istiyorum diyerek oturma eylemi başla-
tan KHK ile işinden ihraç edilen kamu emek-
çisi Nuriye Gülmen’e daha sonra yine KHK ile 
mesleklerinden ihraç edilmiş Semih Özakça, 
Veli Saçılık, Acun Karadağ ve 10’un üzerinde 
kamu emekçisi katılmıştı. Bu kişilerden Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça daha sonra 9 
Mart 2017 tarihinde açlık grevine başlamıştı. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça eylemlerine 
28 Ocak 2018 tarihinde son vermişti. Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça’nın 23 Mayıs 2017 
tarihinde tutuklanmasını takiben İnsan Hak-
ları Anıtı polis tarafından abluka altına alın-
mış ve Anıt çevresinde yapılacak eylemler ya-
saklanmıştı.  Bunun üzerine kamu emekçileri 
eylemlerini her gün insan hakları anıtı önün-
de saat 13.30 ve 18.00’de basın açıklaması ya-
parak sürdürmüşlerdi. Basın açıklamalarına 
da izin vermeyen polis, her seferinde kamu 
emekçilerine müdahale ederek onları fiziksel 
şiddet kullanarak gözaltına almıştır. 2019 yılı 
içinde Ankara Yüksel Caddesi üzerinde yapıl-
mak istenen “İşimi Geri İstiyorum” eylemleri-
ne yönelik 712 müdahalede toplam 1594 kişi 
gözaltına alınmıştır. 2’si ev hapsi olmak üzere 
3 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulan-
dığı tespit edilmiştir. Müdahaleler sonucu ay-
rıca en az 11 kişi yaralanmıştır.

1 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Mahmut Konuk, Nazan Bozkurt ve 
Mert Aldıç) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişi (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözal-
tına alındı. 

3 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişi (Gülnaz Bozkurt ve Nazan Bozkurt) 
gözaltına alındı. 

7.1. “İŞİMİ GERİ İSTİYORUM” EYLEMLERİ
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sinde 3 kişinin (Mehmet Dersulu, Acun Karadağ 
ve Alev Şahin) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
2 kişinin (İlker Işık ve Umutcan Aybak) gözaltına 
alındığı bildirildi.

19 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Gülnaz Bozkurt, Nazan Bozkurt 
ve Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Alev Şahin ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

20 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve 
Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Cemal Öksüz, Alev Şahin ve Nazan Boz-
kurt) gözaltına alındığı bildirildi.

21 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 4 kişinin (Nazan Bozkurt, Hayri Aktaş, Erol 
Nuzket ve Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt) gözaltına alındığı bildirildi.

22 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Celal Akgün, Mahmut Konuk ve 
Gülnaz Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Gülnaz Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

23 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mahmut 
Konuk ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

24 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

11 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 4 kişinin (Derviş Lermi, Alev Şahin, Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt); saat 18.00’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Derviş Lermi, Alev Şahin ve Na-
zan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

13 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

14 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

15 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

16 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Derviş Ler-
mi, Gülnaz Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

17 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt ve 
Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Gülnaz Bozkurt, Deniz Yılmaz ve Nazan 
Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

18 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
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met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

1 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Alev Şahin, Mehmet Dersulu ve 
Emir Karakum) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
3 kişinin (Alev Şahin, Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Emir Karakum) gözaltına alındığı bildirildi.

3 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

4 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Mehmet Dersulu, Gülnaz Bozkurt ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Mehmet Dersulu ve Umutcan Aybak) gö-
zaltına alındığı bildirildi.

5 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

6 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Mahmut Konuk, Nazan Bozkurt ve 
Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Gülnaz Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

7 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve 
Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 

25 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

26 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve 
Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

27 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 4 kişinin (Mehmet 
Dersulu, Alev Şahin, Nazan Bozkurt ve Gülnaz 
Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

28 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

29 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

30 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Mahmut Konuk, Gülnaz Bozkurt ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

31 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
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saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

15 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Dağhan Beşli ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

16 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 5 kişinin (Merve 
Demirel, Sinan Yanbal, Ahmet Çakır, Deniz Yılmaz 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

17 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

18 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’deyapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
4 kişinin (Deniz Yılmaz, Merve Demirel, Mehmet 
Dersulu ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

19 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
5 kişinin (Nazan Bozkurt, Merve Demirel, Deniz 
Yılmaz, Mehmet Dersulu ve Umutcan Aybak) gö-
zaltına alındığı öğrenildi. Saat 13.30’da yaşanan 
müdahale sırasında Mehmet Dersulu’nun elinden 
yaralandığı bildirildi.

20 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Gülnaz Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi. 

basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 5 
kişinin (Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt, Deniz 
Yılmaz, Umutcan Aybak ve Taylan Sungur) gözal-
tına alındığı bildirildi.

8 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

9 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık ve 
Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Umutcan Aybak ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık ve 
Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

11 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

12 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

13 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 4 kişinin (Mahmut 
Konuk, Derviş Lermi, Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

14 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
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lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt, Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) gözaltı-
na alındığı bildirildi. 

1 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ, Dağhan Beşli) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin, 
Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Mehmet Dersulu, Alev Şahin ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Acun Karadağ, Mehmet Dersulu ve Alev 
Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

3 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

4 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt, Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltı-
na alındığı bildirildi.

5 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mah-
mut Konuk ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı 
bildirildi.

6 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

7 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-

21 Şubat 2019 tarihinde saat 18.00’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Gülnaz Bozkurt) 
gözaltına alındığı bildirildi. 

22 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

23 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Nuriye Gülmen, Mehmet Dersulu 
ve Alev Şahin) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına 
alındığı bildirildi.

24 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

25 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ, Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan Boz-
kurt, Mehmet Dersulu ve Cemal Öksüz) gözaltına 
alındığı bildirildi. Saat 18.00’daki müdahale sıra-
sında Nazan Bozkurt’un polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Cemal Öksüz, Mahmut Konuk ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) gözal-
tına alındığı bildirildi. 

27 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi. 

28 Şubat 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
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de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mahmut Konuk) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

14 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Dağhan Beşli) gözaltına alındığı bildirildi.

15 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şa-
hin ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

16 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

17 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Deniz Yılmaz) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

18 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Turgut Türksoy) gözaltına alındığı 
bildirildi.

19 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Cemal Öksüz) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Cemal Öksüz)  gözaltına alındığı bildirildi.

20 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 

de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Gülnaz Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Mehmet 
Dersulu, Gülnaz Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

8 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 6 kişinin (Nuriye Gülmen, Şengül Ulus, 
Acun Karadağ, Gülnaz Bozkurt, Nazan Bozkurt ve 
Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Alev Şahin, Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı bildirildi.

9 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Hatice Yüksel) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

10 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 10 kişinin (Alev Şa-
hin, Nazife Onay, Nuriye Gülmen, Gülnaz Bozkurt, 
Nazan Bozkurt, Deniz Aydın, Ilker Işık, Hanife 
Elmadağ, Ecem Polat, Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı bildirildi. Saaat 18.00’deki basın açıklama-
sına yönelik müdahalede polisin fiziksel şiddetine 
maruz kalan Mehmet Dersulu’nun yaralandığı öğ-
renildi.

11 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

12 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

13 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
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de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

28 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

29 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Alev Şahin ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı bildirildi.

30 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Dağhan Beşli, Nazan Bozkurt ve Alev 
Şahin) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Nazan Bozkurt ve Alev Şahin) gözaltına alındığı 
bildirildi.

31 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

1 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

2 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mahmut 
Konuk ve Dağhan Beşli) gözaltına alındığı bildiril-
di.

3 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-

yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt)  gözaltına alındığı bildirildi.

21 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt)  gözaltına alındığı 
bildirildi.

22 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu ve 
Alev Şahin) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

23 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına 
alındığı bildirildi.

24 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Ahmet Çakır) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve De-
mirel ve Sinan Yanbal) gözaltına alındığı bildirildi. 
24 Mart 2018 tarihinde yaşanan polis müdahaleleri 
sonucunda Merve Demirel’in elinden yaralandığı 
bildirildi.

25 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

26 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

27 Mart 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
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açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

11 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Dağhan Beşli) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Dağhan Beşli ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

13 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

14 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (İlker Işık, Acun Karadağ ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

15 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

16 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

17 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-

de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mahmut Konuk) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan Boz-
kurt, Gülnaz Bozkurt ve Umutcan Aybak) gözaltı-
na alındığı bildirildi.

4 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Dağhan Beşli) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 4 kişinin (Alev Şahin, 
Acun Karadağ, Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) 
gözaltına alındığı bildirildi.

6 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Alev Şahin) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt 
ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet Dersu-
lu ve Dağhan Beşli) gözaltına alındığı bildirildi.

8 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt, Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

9 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Serkan Şahin Kaya, Mahmut Konuk ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

10 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

236 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

lesinde 3 kişinin (Engin Karataş, Cemal Öksüz ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 4 
kişinin (Engin Karataş, Cemal Öksüz, Nazan Boz-
kurt ve Celal Akgün) gözaltına alındığı bildirildi.

26 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Celal Akgün, Merve Demirel ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Engin Karataş, Gülnaz Bozkurt ve Cemal 
Öksüz) gözaltına alındığı bildirildi.

27 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 6 kişinin (Celal Akgün, Acun Karadağ, 
Mehmet Dersulu, Engin Karataş, Nazan Bozkurt ve 
Merve Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Engin Karataş, Mehmet Dersulu ve Celal 
Akgün) gözaltına alındığı bildirildi.

28 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

29 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık ve 
Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

30 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mahmut 
Konuk ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

1 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nuriye Gül-
men, Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Gülnaz Bozkurt ve Acun Karadağ) gözal-
tına alındığı bildirildi.

18 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

19 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Gülnaz Bozkurt, Dağhan Beşli ve 
Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

20 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

21 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (İlker Işık, Gülnaz Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Karadağ 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

22 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Dağhan Beşli ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

23 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Gülnaz Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker ışık 
ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

24 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamalarına polis müdahale etti. 
Polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve 
Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi. 

25 Nisan 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
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9 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Karadağ 
ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (İlker Işık ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık ve 
Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

11 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 4 kişinin (Umutcan Aybak, Taylan Sungur, 
Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz Bozkurt ve Mer-
ve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Gülnaz 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt, Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

3 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Alev Şahin Acun 
Karadağ) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (İlker Işık ve Merve Demirel) gözaltına alındığı 
bildirildi.

4 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (İlker Işık ve Nazan Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt 
ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (İlker Işık ve Nazan Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 3 kişinin (Gülnaz Bozkurt, 
Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alın-
dığı bildirildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (İlker Işık ve Nazan Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, 
Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mahmut 
Konuk ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

8 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Mahmut Konuk, Gülnaz Bozkurt 
ve Taylan Sungur); saat 18.00’da yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (Nazan Bozkurt, Taylan Sungur ve Merve 
Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

238 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

23 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 1 kişinin (İlker Işık) ve saat 18.00’de yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Gülnaz Bozkurt ve İlker ışık) gö-
zaltına alındığı bildirildi.

24 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz Bozkurt 
ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

25 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev 
Şahin ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

26 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

27 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt, Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltı-
na alındığı bildirildi.

28 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (İlker Işık ve Merve Demirel) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve Demirel 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mahmut 
Konuk ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

30 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 

16 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

17 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Karadağ 
ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

19 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

20 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildiril-
di.

21 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildiril-
di.

22 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Gülnaz Bozkurt, Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Mahmut Konuk) gözaltına alındığı bil-
dirildi.
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7 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Derviş Lermi ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Derviş Ler-
mi, Merve Demirel ve İlker Işık) gözaltına alındığı 
bildirildi.

8 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Derviş Lermi) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Derviş Lermi) gözaltına alındığı bildirildi.

9 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Derviş Lermi, Alev Şahin) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt 
ve Derviş Lermi) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş 
Lermi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

11 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Derviş Lermi ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Lermi ve 
Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt, Derviş Lermi ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

13 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Derviş Lermi ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı 
bildirildi.

ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

31 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Alev Şahin, Merve Demirel ve 
Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 
kişinin (İlker Işık, Merve Demirel ve Cemal Öksüz) 
gözaltına alındığı bildirildi.

1 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 5 kişinin (Acun Kara-
dağ, Cemal Öksüz, Alev Şahin, İlker Işık ve Oktay 
İnce) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

3 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

4 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şa-
hin ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

6 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nuriye Gülmen ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş 
Lermi, Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.
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18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Karadağ 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

22 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Cemal Öksüz) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

23 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demi-
rel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıkla-
masına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Na-
zan Bozkurt, İlker Işık ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı bildirildi.

24 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

25 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

26 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mahmut 
Konuk) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı bildirildi.

27 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

28 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-

14 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Derviş Lermi) 
gözaltına alındığı bildirildi.

15 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 4 kişinin (Nazife 
Onay, Ünal Kaymak, Hatice Yüksel ve Alev Şahin) 
gözaltına alındığı bildirildi.

16 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

17 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

18 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

19 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Acun 
Karadağ, Gülnaz Bozkurt ve Merve Demirel) gö-
zaltına alındığı bildirildi.

20 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

21 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (İlker Işık ve Cemal Öksüz) ve saat 
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de 2 kişinin (Merve Demirel ve İlker Işık) gözaltına 
alındığı bildirildi. Saat 13.30’da yaşanan müdahale 
sırasında Merve Demirel ile Mehmet Dersulu’nun 
yaralandığı öğrenildi.

6 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, 
İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt, 
İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

8 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt 
ve Merve Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) 
gözaltına alındığı bildirildi.

9 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı bildirildi.

11 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Eyüp 
Aksoy, Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı bildirildi.

12 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demi-
rel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-

na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi. 
Saat 18.00’deki müdahale sırasında Merve Demi-
rel’in yaralandığı öğrenildi.

29 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 5 kişinin (Nuriye Gülmen, Acun Karadağ, 
Nazan Bozkurt, Alev Şahin ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

30 Haziran 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Karadağ 
ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

1 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alın-
dığı bildirildi.

3 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

4 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (İlker Işık ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Merve Demirel 
ve Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
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18 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

19 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı 
bildirildi.

20 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

21 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

22 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu, Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

23 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Acun Kara-
dağ) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıkla-
masına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Na-
zan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Merve Demirel ve İlker Işık) gözaltına alındığı 
bildirildi. 12 Temmuz 2019 tarihinde saat 18.00’de 
yapılan “İşimi Geri İstiyorum” eyleminde gözaltına 
alındıktan sonra sağlık muayenesi için götürüldü-
ğü hastanede hakkında soruşturma olduğu gerek-
çesiyle Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polisler ta-
rafından tekrar gözaltına alınan Merve Demirel, 24 
Temmuz 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı 
soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bengisu 
Demirel ise tutuklandı.

13 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Mehmet Dersulu, Acun Karadağ 
ve Nazan Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt, Alev Şahin) gözaltına 
alındığı bildirildi.

14 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Acun Karadağ ve Alev Şahin) gözaltına alındığı 
bildirildi.

15 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Selvi Polat ve İlker Işık) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Der-
sulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin 
[Mahmut Konuk, Acun Karadağ ile eylemi izleyen 
U.A. (16, e)] gözaltına alındığı bildirildi.

17 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Mahmut Konuk, 
Cemal Yıldırım) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (İlker Işık ve Acun Karadağ) gözaltına alın-
dığı bildirildi.
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1 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

3 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

4 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazife Onay ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Gonca Başak 
Öz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 25 kişinin 
(Batuhan Şendağ, Nursel Tanrıverdi, Mahir Kılıç, 
Cemal Öksüz, Ergin Volkan Aruz, Alev Şahin, Ay-
ser İren, Erol Demirel, Mehmet Dersulu, Turgut 
Türksoy, Volkan Çeşme, Selvi Polat, Nazife Onay, 
Mahmut Konuk, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, 
İlker Işık, Bülent Kolay, Cafer Keleş, Yiğit Özgür 
Keleş, Ünal Kaymak, Merve Demirel, Eser Budak, 
Cengiz Tepe, Deniz Eriş) gözaltına alındığı bildiril-
di. Gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şidde-
tinden dolayı Deniz Eriş isimli kişinin kolundan ve 
başından yaralandığı öğrenildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 4 kişinin (Mehmet Dersulu, Mahmut Konuk, 
Batuhan Şendağ, Merve Demirel) ve saat 18.00’de 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde 2 kişinin (Nazife Onay ve Nazan 
Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

25 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

26 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve İlker Işık) gözaltına alındığı 
bildirildi.

27 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

28 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (İlker Işık ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık ve 
Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

29 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Umutcan Aybak ve Cemal Ök-
süz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Umutcan Aybak ve Cemal Öksüz) gözaltına alın-
dığı bildirildi.

30 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 ki-
şinin (Nazan Bozkurt ve Cemal Öksüz) gözaltına 
alındığı bildirildi.

31 Temmuz 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve İlker Işık) gözaltına alındığı bildirildi.
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14 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

15 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 kişi-
nin (Gülnaz Bozkurt, Acun Karadağ ve Nazan Boz-
kurt) gözaltına alındığı bildirildi.

16 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

17 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

18 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-

7 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazife Onay ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazife 
Onay ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

8 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazife Onay ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazife 
Onay ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildiril-
di.

9 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (İlker Işık ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

10 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve İlker Işık) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yö-
nelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve 
Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

11 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi.

13 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut 
Konuk) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 kişi-
nin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve İpek Moral) 
gözaltına alındığı bildirildi.
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(Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alın-
dığı bildirildi.

27 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

28 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Gülnaz 
Bozkurt ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

29 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve İlker Işık) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve De-
mirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildiril-
di.

30 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı 
bildirildi.

31 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

1 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 

nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

21 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demir) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık 
ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

22 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (İlker Işık 
ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

 23 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Der-
sulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 1 kişinin 
(Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi. 

24 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Nazan Bozkurt 
ve Cemal Öksüz) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltı-
na alındığı bildirildi.

25 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasından önce Yüksel Cadde-
si girişinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alın-
dı. Mehmet Dersulu’nun gözaltına alındığı sırada 
ters kelepçelendiği öğrenildi. “Hakaret, mala zarar 
verme, polise mukavemet ve yaralama” iddialarıy-
la Çankaya Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Na-
zan Bozkurt ve Mehmet Dersulu’nun, 26 Ağustos 
2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
ev hapsi şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Aynı 
gün saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıkla-
masına yönelik polis müdahalesinde ise 3 kişinin 
(Merve Demirel, Umutcan Aybak, Sinan Yanbal) 
fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı bildi-
rildi.

26 Ağustos 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Acun Kara-
dağ) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
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10 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

11 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

12 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazife 
Onay ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildiril-
di.

13 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu, Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

14 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev 
Şahin ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

15 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

16 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

3 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

4 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

5 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

6 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

8 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

9 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.
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24 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

25 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

26 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

27 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazife Onay ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildiril-
di.

28 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Derviş Lermi) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi, Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

29 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

30 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demire) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş Ler-
mi ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı bildirildi.

1 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Derviş Lermi) ve 

17 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Mahmut Konuk) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

18 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

19 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Acun 
Karadağ, Nazan Bozkurt ve Gülnaz Bozkurt) gözal-
tına alındığı bildirildi.

20 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

21 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Derviş 
Lermi, Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı bildirildi.

22 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

23 Eylül 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Derviş 
Lermi ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildi-
rildi.
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9 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Engin Karataş ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Engin 
Karataş, Nazan Bozkurt, Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı bildirildi. Oğlu 15 Temmuz darbe girişimi 
ile ilgili davada müebbet hapis cezası almış olan 
Melek Çetinkaya’nın da basın açıklaması sırasında 
orada bulunduğu için gözaltına alındığı öğrenildi.

10 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Engin Karataş ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

11 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

12 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

13 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

14 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

15 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-

saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

2 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Derviş Lermi) gözaltına alındığı bildirildi.

3 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Derviş Lermi ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

4 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Engin Karataş ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Engin Ka-
rataş ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

5 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Engin Karataş ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

6 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Alev Şahin) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Engin Karataş ve 
Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

7 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Engin Karataş ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

8 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Engin Kara-
taş ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.
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23 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

24 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve De-
mirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildiril-
di.

25 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

26 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

27 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Sinan Yanbal) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildi-
rildi.

28 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve Demirel ve 
Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bildirildi.

29 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

16 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

17 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

18 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mah-
mut Konuk ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı 
bildirildi.

19 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bildirildi.

20 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Alev Şahin) gözaltına alındığı bildirildi.

21 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

22 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) fiziksel şiddet kullanı-
larak gözaltına alındığı bildirildi. Müdahale sonucu 
Acun Karadağ’ın yaralandığı öğrenildi.
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(Acun Karadağ, Nazan Bozkurt ve Melek Çetinka-
ya) gözaltına alındığı bildirildi.

6 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

7 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

8 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

9 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 6 kişinin (Nuriye Gülmen, Nazan Bozkurt, 
Acun Karadağ, Mehmet Dersulu, Merve Demirel, 
Alev Şahin) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 kişi-
nin (Merve Demirel, Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) 
gözaltına alındığı bildirildi.

10 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 3 kişi-
nin (Alev Şahin, Merve Demirel ve Cemal Öksüz) 
gözaltına alındığı bildirildi.

11 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 4 kişinin (Na-
zan Bozkurt, Merve Demirel, Umutcan Aybak ve 
Taylan Sungur) gözaltına alındığı öğrenildi. Saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yö-
nelik polis müdahalesi sırasında yaralanan Nazan 
Bozkurt’un, bir kadın polis tarafından bacağından 
ısırıldığı iddia edildi.

30 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı 
bildirildi.

31 Ekim 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı bildirildi.

1 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Ka-
radağ ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

2 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Merve Demirel ve 
Melek Çetinkaya) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltı-
na alındığı bildirildi.

3 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu, Alev Şahin ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı bildirildi.

4 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Ka-
radağ ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı bil-
dirildi.

5 Kasım 2019 tarihinde saat 13.00’te yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 1 kişinin (Nuriye Gülmen), 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Mehmet Der-
sulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
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halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

19 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 1 kişinin (Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik po-
lis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve 
Mahmut Konuk) gözaltına alındığı öğrenildi.

20 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 1 kişinin (Mehmet Dersulu) ve saat 18.00’de 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Na-
zan Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenildi.

21 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

22 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

23 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

24 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı öğ-
renildi. Saat 13.30’daki basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesinde Nazan Bozkurt ve Merve De-
mirel’in polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları, 
polisin 2 kişiyi yere yatırarak ters kelepçe taktığı 
bildirildi.

12 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Acun Karadağ, Mahmut Konuk ve 
Can Karakulak) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Acun Karadağ ve Can Karakulak) gözaltı-
na alındığı öğrenildi.

13 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

14 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

15 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin 
(Alev Şahin ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı 
öğrenildi. Saat 13.30’daki basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde gözaltına alındıktan son-
ra sağlık kontrolü için götürüldükleri hastaneden 
üzerlerinde “İşimi Geri İstiyorum” yazılı önlükler-
le çıkıp yürüyen Mehmet Dersulu ve Nazan Boz-
kurt’un ikinci kez gözaltına alındığı bildirildi.

16 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Alev Şahin) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nuriye Gülmen 
ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenildi.

17 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

18 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
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2 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Alev Şahin) ve saat 
18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt 
ve Alev Şahin) gözaltına alındığı öğrenildi.

3 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mahmut Konuk ve Mehmet Dersulu) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Melek Çetinkaya) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

4 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Gülnaz Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenil-
di.

5 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Merve 
Demirel, Mehmet Dersulu ve Melek Çetinkaya) gö-
zaltına alındığı öğrenildi.

6 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı öğrenildi.

7 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Mehmet Dersulu) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun Kara-
dağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenildi.

8 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 5 kişinin (Mehmet Dersulu, Merve Demirel, 
Nazan Bozkurt, Alev Şahin ve Acun Karadağ) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

25 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Merve Demirel ve Melek Çetinkaya) gö-
zaltına alındığı öğrenildi.

26 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Mahmut Konuk) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

27 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Melek Çe-
tinkaya) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 4 kişi-
nin (Taylan Kulaçoğlu, Ömür Gedik, Deniz Yılmaz 
Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenildi.

28 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Taylan Sungur) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan 
Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

29 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı öğrenildi.

30 Kasım 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin 
ve Merve Demirel) gözaltına alındığı öğrenildi.

1 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Merve Demirel) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Nazan Boz-
kurt ve Merve Demirel) gözaltına alındığı öğrenil-
di.
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16 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına alındığı 
öğrenildi.

17 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

18 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

19 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 19.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Merve Demirel) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Merve 
Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

21 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

22 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mehmet 
Dersulu ve Alev Şahin) gözaltına alındığı öğrenildi.

9 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu ve 
Merve Demirel) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) gözaltı-
na alındığı öğrenildi.

10 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Mahmut Konuk) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Acun 
Karadağ ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

11 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Merve Demirel ve Acun Karadağ) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

12 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Merve Demirel ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Nazan Bozkurt) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

13 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklaması-
na yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Merve 
Demirel ve Alev Şahin) gözaltına alındığı öğrenildi.

14 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ) ve saat 18.00’de 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik po-
lis müdahalesinde 2 kişinin (Alev Şahin ve Nazan 
Bozkurt) gözaltına alındığı öğrenildi.

15 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Acun Karadağ) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Meh-
met Dersulu ve Acun Karadağ) gözaltına alındığı 
öğrenildi.
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30 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet 
Dersulu) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Acun Karadağ ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

31 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Nazan Bozkurt) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Mah-
mut Konuk ve Merve Demirel) gözaltına alındığı 
öğrenildi.

7.1.2. Ankara’daki Diğer “İşimi Geri 
İstiyorum Eylemleri

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek 
için kamu emekçileri tarafından Ankara’da 
Yüksel Caddesi dışında Çankaya Toplum Sağ-
lığı Merkezi önünde, Sakarya Caddesi’nde, 
AKP İl binası önünde ve Güvenpark’ta yapı-
lan basın açıklamaları ve oturma eylemlerine 
de 2019 yılı içinde polis müdahale etti. Bu ey-
lemlere yönelik olarak 62 kez gerçekleşen polis 
müdahalelerinde 126 kişi gözaltına alındı, 1 
kişi yaralandı. 

7.1.2.1. Çankaya Toplum Sağlığı Merkezi

21 Ocak 2019 tarihinde, KHK ile ihraç edildikleri 
işlerine dönmek için Ankara’da bulunan Çankaya 
Toplum Sağlığı Merkezi önünde eylem yapanlara 
müdahale eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve 
ismi öğrenilemeyen 1 kişi) gözaltına aldı. 2 kişinin 
de aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

28 Ocak 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk’u gözaltına aldı. 

4 Şubat 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk’u gözaltına aldı. 

11 Şubat 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk ve ismi öğrenilemeyen 
bir kişiyi gözaltına aldı. 

18 Şubat 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk’u gözaltına aldı. 

25 Şubat 2019 tarihinde yapılan eyleme müdahale 

23 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 3 kişinin (Nazan Bozkurt, Mehmet Dersulu 
ve Acun Karadağ) ve saat 18.00’de yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 
kişinin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözal-
tına alındığı öğrenildi.

24 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Mahmut 
Konuk) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

25 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Nazan 
Bozkurt) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Nazan Bozkurt ve Mehmet Dersulu) gözaltına 
alındığı öğrenildi.

26 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nazan 
Bozkurt, Merve Demirel ve Melek Çetinkaya) gö-
zaltına alındığı öğrenildi.

27 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak is-
tenen basın açıklamasına yönelik polis müdahale-
sinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Merve Demirel) 
ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklama-
sına yönelik polis müdahalesinde 2 kişinin (Alev 
Şahin ve Mehmet Dersulu) gözaltına alındığı öğ-
renildi.

28 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde 2 kişinin (Acun Karadağ ve Alev Şahin) ve 
saat 18.00’de yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesinde 3 kişinin (Nursel Tan-
rıverdi, Nuriye Gülmen ve Nazan Bozkurt) gözaltı-
na alındığı öğrenildi.

29 Aralık 2019 tarihinde saat 13.30’da yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müda-
halesinde 2 kişinin (Mehmet Dersulu ve Acun 
Karadağ) ve saat 18.00’de yapılmak istenen basın 
açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 2 kişi-
nin (Mehmet Dersulu ve Nazan Bozkurt) gözaltına 
alındığı öğrenildi.
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11 Haziran 2019 tarihinde eylem yapanlara müda-
hale eden polis, Mahmut Konuk, Derviş Lermi ve 
Atilla Doruk Dinçer’i gözaltına aldı. 

17 Haziran tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk, Cemal Yıldırım, Ba-
rışcan Altınok ve Çağlar Karabulut’u gözaltına aldı. 

24 Haziran tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk ile ismi öğrenilemeyen 
1 kişiyi gözaltına aldı. 

1 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapanlara müda-
hale eden polis, Mahmut Konuk ve Cemal Yıldı-
rım’ı gözaltına aldı. 

8 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapanlara müda-
hale eden polis, Mahmut Konuk ile ismi öğrenile-
meyen 1 kişiyi gözaltına aldı. 

15 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut 
Konuk ile ona desteğe gelen Acun Karadağ ve Ce-
mal Yıldırım polis müdahalesi sonrasında gözaltı-
na aldı. 

22 Temmuz tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal Yıl-
dırım) gözaltına aldı. 

22 Temmuz tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal Öz-
ksüz) gözaltına aldı. 

12 Ağustos 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut 
Konuk ve ona desteğe gelen Eser Budak polis mü-
dahalesi sonrasında gözaltına alındı. 

19 Ağustos 2019 tarihinde eylem yapanlara müda-
hale eden polis, 4 kişiyi (Mahmut Konuk ve Meh-
met Dersulu ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi) gözal-
tına aldı. 

9 Eylül 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal Yıl-
dırım)  gözaltına aldı. 

16 Eylül 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve ismi öğre-
nilemeyen 1 kişi) gözaltına aldı. 

23 Eylül 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Derviş Ler-
mi)  gözaltına aldı. 

30 Eylül 2019 tarihinde, KHK ile ihraç edildikleri 
işlerine dönmek için Çankaya İlçe Sağlık Müdürlü-
ğü önünde eylem yapanlara müdahale eden polis, 

eden polis, 5 kişiyi (Mahmut Konuk, Gülnaz Boz-
kurt, Alev Şahin ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi) gö-
zaltına aldı. Müdahale sırasında Alev Şahin’in ba-
cağından yaralandığı öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk ve ismi öğrenilemeyen 
bir kişiyi gözaltına aldı. 

11 Mart 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk’u gözaltına aldı. 

18 Mart 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 

25 Mart 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi polis müdahalesi 
sonrasında gözaltına alındı. 

1 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi polis müdahalesi 
sonrasında gözaltına alındı. 

8 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis müdahalesi 
sonrasında gözaltına alındı. 

15 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi polis müdahalesi 
sonrasında gözaltına alındı. 

22 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi polis müdahalesi 
sonrasında gözaltına alındı. 

27 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 

6 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, Mahmut Konuk ile ismi öğrenilemeyen 
bir başka kişiyi gözaltına aldı. 

13 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapanlara müdaha-
le eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal 
Yıldırım) gözaltına aldı. 

20 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapanlara müdaha-
le eden polis, Mahmut Konuk ile ismi öğrenileme-
yen bir başka kişiyi gözaltına aldı. 

27 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapanlara müdaha-
le eden polis, Mahmut Konuk ile ismi öğrenileme-
yen bir başka kişiyi gözaltına aldı. 

3 Haziran 2019 tarihinde eylem yapanlara müda-
hale eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal 
Yıldırım) gözaltına aldı. 



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

256 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

20 Nisan 2019 tarihinde basın açıklaması yapan 
Cemal Yıldırım ile Mahmut Konuk ve Acun Kara-
dağ polisin müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.
29 Nisan 2019 tarihinde eylem yapan Cemal Yıldı-
rım ve Engin Karataş polis müdahalesi sonrasında 
gözaltına alındı. 
4 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapan Cemal Yıldı-
rım ve Mahmut Konuk polis müdahalesi sonrasın-
da gözaltına alındı. 
1 Haziran 2019 tarihinde eylem yapan Cemal Yıl-
dırım polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 
15 Haziran 2019 tarihinde eylem yapan Cemal Yıl-
dırım polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 
25 Haziran 2019 tarihinde oturma eylemi yapan 
Cemal Yıldırım polis müdahalesi sonrasında gözal-
tına alındı. 
28 Haziran 2019 tarihinde oturma eylemi yapan 
Cemal Yıldırım ile destek için orada bulunan Acun 
Karadağ, Veli Saçılık, Mahmut Konuk ve Alev Şa-
hin polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 
6 Temmuz 2019 tarihinde oturma eylemi yapan 
Cemal Yıldırım ile ona destek olan Mahmut Konuk 
polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 
13 Temmuz 2019 tarihinde oturma eylemi yapan 
Cemal Yıldırım ile ona desteğe gelen Mahmut Ko-
nuk polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı. 
7.1.2.3 AKP İl Binası
KHK ile Maliye Bakanlığı’ndaki işinden ihraç edi-
len Cemal Yıldırım, 16 Eylül 2019 tarihinde AKP 
Ankara il binası önünde yapmak istediği oturma 
eylemine müdahale eden polis tarafından gözaltına 
alındı. 
Cemal Yıldırım, 17 Eylül 2019 tarihinde yapmak 
istediği oturma eylemine müdahale eden polis ta-
rafından gözaltına alındı. 

Cemal Yıldırım ile ona destek için gelen Emekçi 
Hareket Partisi (EHP) Ankara İl Başkanı Sanem 
Deniz Kural 18 Eylül 2019 tarihinde oturma ey-
lemine müdahale eden polis tarafından gözaltına 
alındı. 

Cemal Yıldırım ile ona destek için gelen 2 kişi (EHP 
Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural, Mahmut 
Konuk) 19 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemine 
müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. 

Cemal Yıldırım ile ona destek için gelen 2 kişi (EHP 
Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural, Mahmut 

2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Cemal Yıldırım) gözal-
tına aldı. 

7 Ekim 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Engin Ka-
rataş) gözaltına aldı. 

14 Ekim 2019 tarihinde eylem yapanlara müdaha-
le eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Mehmet 
Dersulu) gözaltına aldı. 

21 Ekim 2019 tarihinde eylem yapanlara müdahale 
eden polis, 2 kişiyi (Mahmut Konuk ve Eser Budak) 
gözaltına aldı. 

29 Ekim 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve Eser Budak polis müdahalesi sonrasında 
gözaltına alındı. 

4 Kasım 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve Eser Budak polis müdahalesi sonrasında 
gözaltına alındı. 

11 Kasım 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut 
Konuk ve Eser Budak polis müdahalesi sonrasında 
gözaltına alındı.

18 Kasım 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve Cemal Yıldırım polis müdahalesi sonrasın-
da gözaltına alındı. 

25 Kasım 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk, Cemal Yıldırım ve Merve Demirel polis mü-
dahalesi sonrasında gözaltına alındı. 

2 Aralık 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve Alev Şahin polis müdahalesi sonrasında gö-
zaltına alındı. 

9 Aralık 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ona desteğe gelen Cemal Yıldırım ile Meh-
met Dersulu polis müdahalesi sonrasında gözaltına 
alındı. 

23 Aralık 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut Ko-
nuk ve ona desteğe gelen Eser Budak polis müda-
halesi sonrasında gözaltına alındı. 
30 Aralık 2019 tarihinde eylem yapan Mahmut 
Konuk ve ona desteğe gelen Mehmet Dersulu ile 
Cemal Yıldırım polis müdahalesi sonrasında gözal-
tına alındı. 
7.1.2.2. Sakarya Caddesi
23 Mart 2019 tarihinde basın açıklaması yapan Ce-
mal Yıldırım polisin müdahalesi sonrasında gözal-
tına alındı.
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mahkeme tarafından ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘adli kontrol 
şartına uymadıkları’ gerekçeleriyle tutuklandı.

11 Mart 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Acun Karadağ ve Alev Şahin) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı.

18 Mart 2019 tarihinde yapılan oturma eylemine 
yönelik polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan 
Türkan Albayrak ve Nazan Bozkurt, 19 Mart 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından Ba-
kırköy Meydanı’na 100 metre yaklaşmama, yurtdışı 
yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldılar.

25 Mart 2019 tarihinde basın açıklaması yapan Ce-
lal Akgün, polis tarafından fiziksel şiddet kullanıla-
rak gözaltına alındı.

1 Nisan 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. Nursel Tanrıverdi ve Sel-
vi Polat aynı gün içinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüş-
leri kanununa muhalefet’ ve ‘adli kontrol şartına 
uymadıkları’ gerekçeleriyle tutuklandı. Nursel Tan-
rıverdi ve Selvi Polat, 15 Nisan 2019 tarihinde mah-
keme tarafından Özgürlük Meydanı’na 200 metre 
yaklaşmama ve haftada 3 gün imza verme şartıyla 
serbest bırakıldı.

15 Nisan 2019 tarihinde basın açıklaması yaptıktan 
sonra oturma eylemi yapmak isteyen Nazife Onay, 
polis müdahalesi sonrasında gözaltına alındı.

29 Nisan 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. Nursel Tanrıverdi ve Sel-
vi Polat’ın aynı gün içinde sevk edildikleri mahke-
me tarafından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde oturma eylemi yapan Nur-
sel Tanrıverdi ve Selvi Polat polis müdahalesi sonu-
cu gözaltına alındı.

13 Mayıs 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şid-
det kullanarak gözaltına aldı. Nursel Tanrıverdi ve 
Selvi Polat 14 Mayıs 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandı. Nursel Tanrıverdi 
ve Selvi Polat 27 Mayıs 2019 tarihinde mahkeme 
kararı ile tahliye edildi.

Konuk) 20 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemine 
müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. 

7.1.2.4. Güvenpark

Cemal Yıldırım, 23 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da 
Güvenpark’ta yapmak istediği oturma eylemine 
müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. 

17 Aralık 2019 tarihinde Ankara Güvenpark’ta 
KHK’lar ile ilgili bir basın açıklaması yapan Nazan 
Bozkurt, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı.

7.1.3. İstanbul’daki “İşimi Geri İstiyorum 
Eylemleri

7.1.3.1. Bakırköy Meydanı

Öğretmenler Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat 
KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek 
için İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda 20 Şu-
bat 2017 tarihinde oturma eylemi başlatmış-
lardı. Bu eylemlere yönelik polis müdahalele-
rinde gözaltına alınan Nursel Tanrıverdi ve 
Selvi Polat ilk kez 21 Ağustos 2018 tarihinde 
tutuklanmış, 7 Eylül 2018 tarihinde tahliye 
edilmişti. 31 Ekim 2018’deki oturma eylemine 
yönelik polis müdahalesinde gözaltına alınıp 
tekrar tutuklanan Nursel Tanrıverdi ve Selvi 
Polat, 7 Kasım 2018 tarihinde tahliye edilmiş-
ti. Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat, 2019 yılı 
içinde ise ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yü-
rüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘adli kont-
rol şartına uymadıkları’ gerekçeleriyle 3 kez 
daha tutuklandılar, haklarında aynı gerek-
çeyle açılan 6 ayrı davadan ise beraat etmiş-
lerdi. Bakırköy Meydanı’nda 2019 yılı içinde 
yapılan eylemlere polis 37 kez müdahale etti, 
bu müdahalelerde 56 kişi gözaltına alındı, 6 
kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 

28 Ocak 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı.

4 Şubat 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı.

25 Şubat 219 tarihinde yapılan basın açıklamasına 
müdahale eden polis 2 kişiyi (Nursel Tanrıverdi 
ve Selvi Polat) gözaltına aldı. 2 kişi çıkarıldıkları 
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2 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak iste-
yen Nursel Tanrıverdi’yi polis fiziksel şiddet kulla-
narak gözaltına aldı. 

9 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi polisin müdahalesi sonra-
sında fiziksel şiddet kullanarak gözaltına alındı. 

16 Eylül 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi polisin müdahalesi sonra-
sında fiziksel şiddet kullanarak gözaltına alındı. 

30 Eylül 2019 tarihinde basın açıklaması yapan 
Nursel Tanrıverdi polis tarafından fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı.

7 Ekim 2019 tarihinde basın açıklaması yapan Nur-
sel Tanrıverdi polis tarafından fiziksel şiddet kulla-
nılarak gözaltına alındı.

21 Ekim 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’yi polis fiziksel şiddet kul-
lanarak gözaltına aldı.

4 Kasım 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’yi polis fiziksel şiddet kul-
lanarak gözaltına aldı.

11 Kasım 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’nin polis tarafından fizik-
sel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

18 Kasım 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’nin polis tarafından fizik-
sel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

2 Aralık 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’nin polis tarafından fizik-
sel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

9 Aralık 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi’nin polis tarafından fizik-
sel şiddet kullanılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

16 Aralık 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak is-
teyen Nursel Tanrıverdi ile destek için gelen Engin 
Karataş, Alev Şahin ve Mahmut Konuk polis tara-
fından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 

23 Aralık 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen Nursel Tanrıverdi polis tarafından fiziksel 
şiddet kullanılarak gözaltına alındı.

30 Aralık 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen Nursel Tanrıverdi polis tarafından fiziksel 
şiddet kullanılarak gözaltına alındı.

27 Mayıs 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Mehmet Dersulu ve Batuhan Şendağ) polis 
müdahalesi sonucu gözaltına alındı. 2 kişi (Meh-
met Dersulu ve Batuhan Şendağ) 28 Mayıs 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından Ba-
kırköy Özgürlük Meydanı’na 500 metre yaklaşma-
ma şartıyla serbest bırakıldı.

2 Haziran 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 
1 kişiyi (Selvi Polat) fiziksel şiddet kullanarak gö-
zaltına aldı. Selvi Polat 4 Haziran 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

10 Haziran 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat) polis müda-
halesi sonucu gözaltına alındı. 

17 Haziran 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat) polis müda-
halesi sonucu gözaltına alındı. 

1 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat) polis müda-
halesi sonucu gözaltına alındı. 

8 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat) polis müda-
halesi sonucu gözaltına alındı. 

15 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 
Nursel Tanrıverdi polis müdahalesi sonucu gözal-
tına alındı. 

22 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 2 
kişi (Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat) polis müda-
halesi sonucu fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına 
alındı. 

29 Temmuz 2019 tarihinde eylem yapmak isteyen 
Nursel Tanrıverdi polis müdahalesi sonucu fiziksel 
şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 

12 Ağustos 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen kamu emekçilerine müdahale eden polis, 2 
kişiyi (Nursel Tanrıverdi, Selvi Polat) fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. 

19 Ağustos 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen Nursel Tanrıverdi polisin müdahalesi son-
rasında fiziksel şiddet kullanarak gözaltına alındı. 

26 Ağustos 2019 tarihinde oturma eylemi yapmak 
isteyen Nursel Tanrıverdi’yi polis fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. 
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KHK ile ihraç edildiği işine geri dönmek için Düz-
ce’de oturma eylemi yapan kamu emekçisi Alev Şa-
hin, Genel Bilgi Taraması yapmak isteyen polisler 
tarafından 20 Mart 2019 tarihinde gözaltına alındı. 

15 Nisan, 17 Nisan ve 6 Mayıs 2019 tarihlerinde ba-
sın açıklamasının ardından oturma eylemi yapmak 
isteyen Alev Şahin valiliğin yasaklama kararını ge-
rekçe gösteren polis tarafından gözaltına alındı.

8 Mayıs 2019 tarihinde Alev Şahin polis müdaha-
lesi sonucu gözaltına alındı. Polisin eylem sırasına 
görüntü alınmasına izin vermediği öğrenildi.

29 ve 30 Mayıs, 13 ve 27 Haziran tarihlerinde de 
Şahin, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. 

17 Ekim 2019 tarihinde AKP Düzce İl Başkanlı-
ğı önünde oturma eylemi yapan Alev Şahin, polis 
müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

31 Ekim 2019 tarihinde, Düzce’de başlattığı oturma 
eyleminin 1000. gününde basın açıklaması yapmak 
isteyen Alev Şahin ile ona desteğe gelen Eser Budak, 
Mahmut Konuk, Merve Demirel, Hakan Keskin ve 
basın açıklamasını takip eden İdil Kara isimli kişi 
polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. 

Alev Şahin’in 14 ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde 
AKP Düzce İl Başkanlığı önünde yapmak istediği 
oturma eylemlerine müdahale eden polis Alev Şa-
hin’i gözaltına aldı. 

12, 19 ve 26 Aralık 2019 tarihlerinde AKP Düzce 
İl Başkanlığı önünde yapılan oturma eylemlerine 
müdahale eden polis Alev Şahin’i gözaltına aldı. 
Alev Şahin gözaltına alındığı her seferinde Kaba-
hatler Kanunu’na muhalefet etmekten para cezası 
kesilerek aynı gün içinde serbest bırakıldı.

7.1.3.2. Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü

3 Ağustos 2018 tarihinde ‘güvenlik soruştur-
ması’ ve  ‘arşiv taraması” gerekçe gösterilerek 
Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki işinden 
atılan Türkan Albayrak işine geri dönmek için 
3 Eylül 2018 tarihinden itibaren basın açıkla-
ması ve onu takiben oturma eylemi yapmaya 
başladı. 2019 yılı içinde de sürdürülen basın 
açıklamalarına polis 44 kez müdahale etti ve 
bu müdahalelerde 47 kişi gözaltına alındı. 

2 Ocak 2019 tarihinde oturma eylemine müdahale 
eden polis, Türkan Albayrak’ı gözaltına aldı. Tür-
kan Albayrak 3, 4, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 22, 24, 29 ve 30 
Ocak; 4, 5, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28 Şubat; 
1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 25 ve 27 Mart; 
1, 3, 15, 16, 17 Nisan ve 31 Mayıs 2020 tarihlerinde 
gözaltına alındı. 

3 Eylül 2019 tarihinde, eyleminin 1. yılında Türkan 
Albayrak, Nazife Onay, Nursel Tanrıverdi ve Acun 
Karadağ ile birlikte polis müdahalesiyle gözaltına 
alındı. 4 kişi 4 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

7.1.4. Düzce’deki “İşimi Geri İstiyorum 
Eylemleri

KHK ile ihraç edildiği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’ndeki işine geri dönmek için 30 
Ocak 2017 tarihinden beri Düzce’de oturma 
eylemi yapan mimar Alev Şahin ve ona destek 
için katılanlar, eylemlerin sürdürdüğü 2019 
yılında da polis müdahaleleriyle gözaltına 
alındı. Polis 16 oturma eylemine müdahale 
etti ve bu müdahalelerde valiliğin yasaklama 
kararını gerekçe göstererek 21 kişiyi gözal-
tına aldı. Alev Şahin, gözaltına alındığı pek 
çok seferde Kabahatler Kanunu’na göre para 
cezası verilmesinden sonra serbest bırakıldı.  
1 Mayıs 2019 tarihinde, Düzce Valiliği Alev 
Şahin’in 820 gündür sürdürdüğü oturma ey-
lemini güvenlik gerekçesiyle 15 gün boyunca 
yasakladı. 2017’den 20 Mayıs 2019 tarihine 
dek yaptığı oturma eylemleri sırasında top-
lam 235 kez gözaltına alınan mimar Alev 
Şahin’e toplam 67 bin TL para cezası kesilmiş 
oldu. 
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7.2.1. Tek Tip Elbise Uygulamasına Yönelik Tepkiler

Cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasına karşı TAYAD üyeleri tarafından Ankara ve İstanbul’da 
yapılan basın açıklamalarına polis 10 kez müdahale etti. Bu müdahalelerde 23 kişi gözaltına alındı. 

16 Şubat 2019 tarihinde tek tip elbise uygulamasına karşı Ankara’da Sakarya Caddesi’nde düzenle-
mek istediği basın açıklamasına yönelik polis müdahalesi sırasında gözaltına alınan Merve Demirel, 
gözaltı aracına bindirildiği sırada polisin cinsel saldırısına maruz kaldı. Polis memuru Sezgin S.’nin 
cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait görüntüler basında yer aldı. Merve Demirel 19 Şubat 2019 
tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 18 Şubat 2019 tarihinde 
suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu’nun dilekçesinde söz konusu polis hakkında ‘cinsel saldı-
rı’ ve ‘işkence’ suçlarından dava açılması istendi. HDP Kocaeli milletvekili ve TBMM İnsan Hak-
larını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu konuyla ilgili meclise bir soru önergesi 
verdi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklamada “M.D. 
isimli bayanın gözaltı aracına alınması esnasında direnmesi sonucu basına yansıyan görüntülerin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur” denildi ve sonra bu benzeri görüntülerin amacının “Emniyet 
Teşkilatı’nı yıpratmak, görev alan personeli teşhir ederek moral ve motivasyonunu bozmak, görev 
yapmasını engellemeye çalışmak” olduğu ifade edildi. Açıklamada cinsel saldırıyı gerçekleştiren po-
lis memuru ile ilgili adli veya idari bir soruşturma açıldığına dair bir ifade yer almazken, olayla 
ilgili sosyal medya paylaşımları yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerin-
den yaptığı açıklamada cinsel saldırıyı kabul etmeyip “Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li 
proje kadın üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” dedi.

Sezgin S. hakkında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan disiplin soruşturmasında 11 Ha-
ziran 2019 tarihinde ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından Sezgin S. hakkında ‘basit cinsel saldırı’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame 
23 Mayıs 2019 tarihinde Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk 
duruşması 7 Kasım 2019 tarihinde görüldü ancak Sezgin S.’nin ifadesinin 4 Kasım 2019 tarihinde 
Merve Demirel’in avukatlarına haber verilmeden alındığı öğrenildi. Duruşmalar 2020 yılı içinde 
sürmektedir.

7.2. CEZAEVLERİNDE YAŞANAN HAK İHALLERİ İLE İLGİLİ 
EYLEMLER

5 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Bengisu Demirel, Taylan 
Sungur ve Deniz Aydın gözaltına alındı.

12 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Bengisu Demirel, Taylan 
Sungur ve Bülent Özgül gözaltına alındı.

19 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesi sonucu Bengisu Demirel ve 
Umutcan Aybak gözaltına alındı. 

19 Ocak 2019 tarihinde İstanbul Galatasaray Mey-
danı’nda yapılmak istenen basın açıklamasına yö-
nelik polis müdahalesi sonucu Hüseyin Avcı ve İs-
mail Kara gözaltına alındı.

26 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Sinan Yanbal ve Bülent 
Özgül gözaltına alındı.

9 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Deniz Yılmaz ve Bülent 
Özgül gözaltına alındı.
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7.2.3. Cezaevlerindeki Açlık Grevleri ve 
Ölüm Oruçlarına İlişkin Gösteriler

7.2.3.1. Leyla Güven’in Açlık Grevi Eylemine 
Destek Eylemlerine Yönelik Gözaltı, Tutuklama 
ve Soruşturmalar

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutulan Leyla 
Güven, PKK lideri Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecridin kaldırılması talebiyle 7 Kasım 
2018 tarihinde açlık grevine başlamıştı. Ley-
la Güven’in eylemine destek olmak ve dikkat 
çekmek için çeşitli cezaevlerinde tutulan çok 
sayıda mahpusun yanı sıra, HDP, DBP ve TJA 
üyelerinin de aralarında olduğu kişiler HDP 
il binalarında açlık grevlerine başladılar. 
2019 yılında polis HDP il binalarına baskın 
düzenleyerek destek amaçlı açlık grevlerine 
katılanları gözaltına aldı, açlık grevi ile ilgili 
pankart, afiş çıkartma gibi materyallerin ba-
sılmasına, dağıtılmasına, asılmasına müda-
hale etti ve bu faaliyetler nedeniyle HDP üye 
ve yöneticileri gözaltına alındı, tutuklandı 
ve haklarında soruşturma açıldı. Ayrıca ce-
zaevlerindeki açlık grevleri ile ilgili mahpus 
yakınlarının ve insan hakları savunucuları-
nın yapmak istediği eylemlere de müdahale 
edildi. Söz konusu eylemlere yönelik toplam 
92 kez müdahale gerçekleşti, 50 kez bu eylem-
ler engellendi. HDP’nin il ve ilçe binaları en 
az 6 kez polis tarafından basıldı. Bu müdaha-
le, engelleme ve baskınlarda en az 4’ü çocuk 
toplam 455 kişi gözaltına alındı, aralarında 
milletvekillerinin de olduğu en az 22 kişi ya-
ralandı. Gözaltına alınanlardan 9 kişi tutuk-
landı, 54 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Söz konusu eylemler gerekçesiyle 4 
kişi hakkında soruşturma açıldı. 

2 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı 
Leyla Güven’in yaptığı açlık grevi ile ilgili İstan-
bul’daki HDP ilçe binalarına asılan “Tecride karşı 
açlık grevinde olan Leyla Güven haklıdır. Mutlak 
tecrit kaldırılmalıdır” pankartları ile ilgili olarak 
HDP yöneticilerinin, haklarında “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” 
iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında polis ta-
rafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

16 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Sinan Yanbal, Merve De-
mirel ve Ahmet Çakır gözaltına alındı.

23 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Umutcan Aybak ve Sinan 
Yanbal gözaltına alındı.

16 Mart 2019 tarihinde Ankara Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Sinan Yanbal ve Ahmet 
Çakır gözaltına alındı.

27 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik 
polis müdahalesi sonucu Deniz Yılmaz gözaltına 
alındı. 

7.2.2. “F Oturumu”

İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu tara-
fından hasta mahpusların serbest bırakılması ta-
lebiyle İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 334 kez 
yapılan olan “F Oturumu” eylemlerine 25 Ağustos 
2018 tarihinden itibaren polis tarafından engel 
olunmaya başlandı. 

2019 yılında 5, 12, 19 ve 26 Ocak; 2, 9, 16 ve 23 
Şubat; 2, 9, 16, 23 ve 30 Mart; 6, 13, 20 ve 27 Nisan; 
4, 11, 18 ve 25 Mayıs; 1, 8, 15, 22 ve 29 Haziran; 6, 
13, 20 ve 27 Temmuz; 3, 10, 17, 24 ve 31 Ağustos; 
7, 14, 21 ve 28 Eylül; 5, 12, 19 ve 26 Ekim; 2, 9, 16, 
23 ve 30 Kasım; 7, 14, 21 ve 28 Aralık 2019 tarih-
lerinde olmak üzere insan hakları savunucularının 
İHD İstanbul Şubesi’nden Galatasaray Meydanı’na 
yürüyerek burada basın açıklaması yapması polis 
tarafından toplam 52 kez engellendi.
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polis müdahale etti. Polisin müdahale sırasında 
milletvekillerine ve grupta bulunan diğer kişilere 
fiziksel şiddet uyguladığı, 3 kişiyi gözaltına aldığı 
bildirildi. 

12 Ocak 2019 tarihinde aralarında HDP ve DBP 
üye ve yöneticilerinin de bulunduğu grubun Di-
yarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne yapmak istediği 
yürüyüşe polis fiziksel şiddet kullanarak müdahale 
etti. Müdahalede gözaltına alınan kimse olmadığı 
bildirildi.

13 Ocak 2019 tarihinde Batman’da, aralarında HDP 
Batman İl Eş Başkanı Berivan Helen Işık, DBP Bat-
man İl Eş Başkanı Şükrü Tapkan, HDP’den Batman 
Belediyesi Eş Başkan adayları Sabri Özdemir ve 
Songül Korkmaz’ın da bulunduğu ve PKK lideri 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek 
amacıyla yürüyüş yapmak isteyen gruba polis fizik-
sel şiddet kullanarak müdahale etti. Müdahalede 
Sabri Özdemir gözaltına alındı. Sabri Özdemir’in 
polisteki ifade işlemlerinin ardından aynı gün için-
de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Leyla Güven ile ilgili olarak Rosa Kadın Derneği, 
Dicle-Amed Kadın Platformu üyeleri ile HDP Di-
yarbakır milletvekili Remziye Tosun’un da arala-
rında olduğu çok sayıda kadın tarafından 20 Ocak 
2019 tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde 
yapılmak istenen basın açıklamasına polis tazyikli 
su ve biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonu-
cu 20 kadının fiziksel şiddet kullanılarak gözaltı-
na alındığı öğrenildi. Müdahale sırasında polisin 
HDP milletvekili Remziye Tosun’a da sözlü ve fi-
ziki müdahalede bulunduğu ve toplumsal olaylara 
müdahale aracından Remziye Tosun’a tazyikli su 
sıkıldığı bildirildi. Gözaltına alınanlardan isimle-
ri öğrenilenler: SES Diyarbakır Eş Başkanı Gönül 
Adıbelli, Gurbet Özel, Gülistan Ekte, Narin Gezgör, 
Bahar Karakaş Uluğ, Ceylan Aslan, Rozerin Çatak, 
Adalet Kaya. 20 kişi, 21 Ocak 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
Polis müdahalesinde gözaltına alınanların, gözal-
tında polisin fiziksel ve sözlü şiddetine maruz kal-
dığı öğrenildi. Dicle Amed Kadın Platformu Söz-
cüsü Selma Yusma, maruz kaldıkları polis şiddeti 
hakkında basında yer alan açıklamasında şunları 
belirtti: “Barışçıl bir amaçla orada olduğumuzu, 
şiddet içerikli bir etkinliğimizin olmadığını söyle-
memize rağmen, herhangi bir uyarıda bulunulma-
dan güvenlik güçleri üzerimize çullanarak, yaka 
paça tutup yerlerde sürükleyerek, saçlarımızdan 

30 Aralık 2018 tarihinde Adana’da Leyla Güven’e 
destek için yapılan 2 günlük açlık grevine katıldık-
ları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi (HDK Ada-
na il yürütmesi Sözcüsü Olcay Süsgün, DBP Adana 
il Eş Başkan Yardımcısı ve Adana Yeni Yaşam Der-
neği Başkanı Hasan Kocaman, HDP Adana il yöne-
ticisi Suphiye Bayav, DBP Adana il yöneticisi Güle 
Bal ile SYKP Adana il Başkanı Mehmet Ali Gülşen) 
2 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Adana il binasında yapılan 2 günlük açlık 
grevi ile ilgili olarak haklarında açılan soruştur-
ma kapsamında ifade vermek için Adana Emniyet 
Müdürlüğü’ne giden HDP Parti Meclisi Üyesi Ab-
dulselam Demirkıran ve HDP üyesi Uğur Bayrak 3 
Ocak 2019 tarihinde gözaltına alındı. 2 kişi 4 Ocak 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Mardin il binasına 5 Ocak 2019 tarihinde po-
lis tarafından baskın düzenlendi. İl binasında yapı-
lan aramada, açlık grevinde olan Leyla Güven ile 
ilgili olarak basılan ve Antalya 4. Sulh Ceza Hakim-
liği tarafından hakkında toplatma kararı verilen çı-
kartmaların yanı sıra Leyla Güven ile ilgili binada 
bulunan her türlü afiş ve pankarta polis tarafından 
el konulduğu öğrenildi.

7 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 
üzerinde Leyla Güven’in bir resminin olduğu pos-
terin asıldığı HDP ilçe binasına baskın yapan polis, 
posteri ve yine ilçe binasında asılı olan “Zindan di-
renişini büyütelim” yazılı pankartı indirdi. Baskın 
sonrasında ayrıca HDP Sur İlçe Eş Başkanı Meh-
met Ali Altunkaynak ile HDP ilçe yöneticisi Murat 
Kılıç’ın gözaltına alındığı öğrenildi. 2 kişi 8 Ocak 
2019 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

HDP Adana Gençlik Meclisi tarafından 8 Ocak 
2019 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan üze-
rindeki tecridi protesto etmek için yapılan yürüyü-
şe yönelik polis müdahalesinde 5 kişi fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
9 Ocak 2019 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

10 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır’da, Leyla Gü-
ven’in tutulduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezae-
vi’ne yürümek isteyen ve aralarında HDP milletve-
killeri Semra Güzel, Remziye Tosun, Saliha Ayde-
niz ve Musa Farisoğulları’nın da bulunduğu gruba 
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bildirildi. Müdahalede gözaltına alınan kimse ol-
madığı öğrenildi.

6 Şubat 2019 tarihinde HDP Mardin il örgütünün 
çağrısıyla, cezaevlerinde sürmekte olan açlık grevi 
ile ilgili olarak Mardin E Tipi Cezaevi önüne ya-
pılmak istenen basın açıklaması polis tarafından 
engellendi. Polisin engellemesi üzerine aralarında 
HDP Mardin Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkan 
adaylarının da olduğu grup cezaevi önünden ayrıl-
dı.

HDP milletvekillerinin tecride karşı başlatılan açlık 
grevine destek için 11 Şubat 2019 tarihinde İstan-
bul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerin-
de yapmak istediği yürüyüş polis tarafından engel-
lendi. Polisin engellemesi üzerine HDP milletvekil-
leri Taksim’de bulundukları yerde basın açıklaması 
yaptı. Basın açıklaması sonrası HDP milletvekilleri-
nin tek tek Galatasaray Meydanı’na doğru yürümek 
istediği fakat polisin Leyla Güven’in fotoğraflarının 
olduğu yeleklerle yürünmesine izin vermediği öğ-
renildi. Engellemelere rağmen HDP milletvekille-
ri İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüş yaptı. İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu 10 Şubat 2019 tarihinde 
yaptığı bir konuşmada, cinsiyetçi ifadeler de kulla-
narak, Leyla Güven ve açlık grevindeki mahpuslara 
destek için HDP tarafından düzenlenecek yürüyüş-
lere izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde 
Hakkari’de yapılmak istenen yürüyüşe polis mü-
dahale etti. Müdahale sırasında HDP Hakkari İl Eş 
Başkanı Sinan Kaya, Çukurca Belediyesi Eş Başkan 
Adayı Abubekir Kanar ile birlikte Emine Armut, 
Hasan Engin, Emin Ertuş Süleyman Kanat, Cuma 
Ertunç, Mehmet Tahir Taş ve Hasan Engin ve Ke-
nan Kaya’nın gözaltına alındığı öğrenildi. HDP 
Hakkari İl Eş Başkanı Sinan Kaya, 15 Şubat 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuk-
landı. 8 kişi ise savcılık sorgusunun ardından ser-
best bırakıldı.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 13 Şubat 2019 tarihin-
de Van’da yapılmak istenen yürüyüşe polis plastik 
mermi, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 
Müdahale sonucu Servet Aktaş ve Halit Karalar 
isimli 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. 3 kişinin ise 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişi-
lerin isimleri öğrenilemedi.

çekerek, bileklerimizi bükerek, tekmeleyerek, darp 
ederek gözaltına aldı. Hepimizin kadın oluşuna, 
orantısız gücün kullanımının yasak olmasına rağ-
men, erkek polisler tarafından müdahaleye uğradık 
(…) Müdahale bu haliyle kalmamış, gözaltı aracın-
da, hastane kapısında sağlık muayenesi için araçta 
beklerken, kadın polisler aşağılayıcı hakaretler ve 
dayakla, saç çekmeyle, yumruklamayla işkencele-
rine devam etmiştir. Aldığı darbeler sonucu göz-
lerinden kan gelen, yüzünde belirgin kızarıklıklar 
olan kadın arkadaşımıza askeri hastane doktoru 
‘Darp var mı?’ diye sormuş, arkadaşımızın ‘Belli ol-
muyor mu’ diye cevap vermesi üzerine ‘Ben mi size 
eyleme gidin dedim, ben mi sizi gözaltına aldım’ 
diyerek cevap vermiştir. Bu doktor darp edildiğini 
inkâr edemeyecek durumda olan kadın arkada-
şımız dışında diğer arkadaşlarımıza darp raporu 
vermeyi reddederek hekimlik mesleğinin gereğini 
yerine getirmeyip şiddete uğramış kadınlara düş-
man gibi davranmıştır”.

22 Ocak 2019 tarihinde HDP’nin Diyarbakır’ın 
Yenişehir ilçesindeki binasının polis tarafından 
basıldığı öğrenildi. Baskının gerekçesinin bina dı-
şına asılan “Zindan direnişini büyütelim” pankartı 
olduğu bildirildi. Baskında HDP Yenişehir ilçe Eş 
Başkanı Vahap Günaydın ile ilçe yöneticisi Arzu 
Candan’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Konu ile 
ilgili diğer ilçe Eş Başkanı Demet Özkaran’ın da 
emniyete giderek ifade verdiği bildirildi. Gözaltına 
alınanlar aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

Leyla Güven’e destek amacıyla 23 Ocak 2019 tari-
hinde Diyarbakır’da yapılmak istenen yürüyüş po-
lis tarafından engellendi.

Barış Anneleri’nin 25 Ocak 2019 tarihinde İstanbul 
Galatasaray Meydanı’nda, ı Leyla Güven ile ilgili 
yapmak istediği basına açıklamasına polis tarafın-
dan izin verilmedi. Basında yer alan haberlerden, 
basın açıklamasını takip etmek üzere gelen gaze-
tecilerin polis tarafından GBT uygulamasına tabi 
tutulduğu öğrenildi.

31 Ocak 2019 tarihinde Leyla Güven’i, açlık grevini 
sürdürdüğü Diyarbakır’daki evinin önüne giderek 
desteklemek isteyen ve aralarında HDP millet-
vekillerinin de olduğu gruba polis müdahale etti. 
25 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı 
Cezaevi’nden tahliye edilen Leyla Güven’in evi-
nin etrafının toplumsal olaylara müdahale araçları 
(TOMA) ve zırhlı araçlar ile abluka altına alındığı 
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gerekçe gösteren polis tarafından engellendi. HDP 
milletvekillerine yönelik müdahalesi sırasında po-
lisin Diyarbakır milletvekili Saliha Aydeniz’i iterek 
yere düşürdüğü öğrenildi. Başından yaralanan Sa-
liha Aydeniz’in hastaneye kaldırıldığı bildirili. Mü-
dahale sırasında Diyarbakır milletvekili Remziye 
Tosun’un da polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
bildirildi.

25 Şubat 2019 tarihinde Marmara Zindanlarla Da-
yanışma İnisiyatifi tarafından Bakırköy Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen basın açıklamasının 
polis tarafından Valilik yasağı gerekçe gösterilerek 
engellendiği öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde Marmara Zindanlarla Da-
yanışma İnisiyatifi tarafından Gebze’de yapılmak 
istenen basın açıklamasının polis tarafından kay-
makamlığın yasağı gerekçe gösterilerek engellendi-
ği öğrenildi.

HDP Diyarbakır il binasında Leyla Güven’e destek 
amacıyla açlık grevi yapan ve 3 Mart 2019 tarihinde 
binayı basan polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi 
(Salih Cansever, İsmet Yıldız, Sevican Yaşar, Salih 
Tekin ve Bilal Özgezer) 7 Mart 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı. Ayrıca Ankara’nın Beypazarı 
ilçesinde bir otelde düzenlenen AKP aday tanıtım 
toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bir vilayette 
(Diyarbakır) kendi partileri (HDP) içinde açlık 
grevi yapacaklarmış. Emniyet güçlerimize yarım 
saat içinde onları oradan alın dedim. Demin tele-
fon geldi. Aldılar.”

6 Mart 2019 tarihinde Mardin E Tipi Cezaevi HDP 
yöneticileri ile mahpus yakınları tarafından yapı-
lan basın açıklamasından sonra “Biji berxwedanan 
zindanan” sloganı attıkları gerekçesiyle Birhat Yal-
çın, Fikriye Yalçın ve Ruken Ayav isimli 3 mahpus 
yakını gözaltına alındı. Bu kişiler için gözaltı süre-
sinin 4 gün uzatıldığı öğrenildi.

8 Mart 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il binası-
nı basan polis, Leyla Güven’e destek amacıyla açlık 
grevi yapan 7 kişiyi gözaltına aldı. Polisin kapıyı kı-
rarak ve milletvekillerine silah doğrultarak binayı 
bastığı, baskın sırasında HDP milletvekilleri Tayip 
Temel ile Murat Sarısaç’ın polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldıkları öğrenildi. Polisin ayrıca HDP mil-
letvekili Saliha Aydeniz’in telefonuna el koyduğu, el 
konulan telefonun 9 Mart 2019 tarihinde parçalan-

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde 
Ağrı’da yapılmak istenen yürüyüşe polis müdaha-
le etti. Müdahale sonucu Ağrı Belediye Eş Başkan 
Adayı Yeliz Karaaslan’ın gözaltına alındığı öğrenil-
di.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde 
Şırnak’ta yapılmak istenen yürüyüşe polis engel 
oldu.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde 
Urfa’nın Birecik ilçesinde yapılmak istenen yürü-
yüşe polis engel oldu.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 13 Şubat 2019 tarihinde 
Antep’te yapılmak istenen yürüyüşe polis engel 
oldu.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılmak istenen yü-
rüyüşe polis müdahale etti. Müdahale sırasında bir 
polis memurunun elindeki cop ile HDP milletveki-
li Hüseyin Kaçmaz’a vurduğu öğrenildi. Müdaha-
le sırasında polisin kalkanlarıyla sıkıştırdığı HDP 
milletvekili Pero Dündar’ın elinden yaralandığı 
bildirildi.

Aralarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 14 Şubat 2019 tarihinde 
Muş’ta yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale 
etti. Müdahale sırasında HDP milletvekillerinin 
danışmanı olan İnan Demir ve Elif Uras isimli 2 
kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 2 kişinin aynı gün içinde serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Elif Uras’ın 
gözaltına alınırken maruz kaldığı fiziksel şiddet 
sonucu elinden ve yüzünden yaralandığı öğrenildi.

“100’üncü Gününde Leyla’ya, Tecridi Kırmaya” 
sloganıyla 15 ilden Diyarbakır’a yapılan yürüyüşler 
kapsamında Tunceli’den Diyarbakır’a gitmek iste-
yen HDP üye ve yöneticilerinin 15 Şubat 2019 tari-
hinde Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde durdurulduğu 
ve şehre girmelerine izin verilmediği öğrenildi.

Araklarında milletvekillerinin de olduğu HDP üye 
ve yöneticileri tarafından 15 Şubat 2019 tarihinde 
Diyarbakır’da Leyla Güven’in evine yapılmak is-
tenen yürüyüş ise Diyarbakır Valiliği’nin yasağını 
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 20 Mart 2019 ta-
rihinde sessiz bir eylem düzenleyen TJA aktivist-
lerine müdahale eden polis 11 kişiyi fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. 11 kişi 24 Mart 2019 ta-
rihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ev 
hapis verilerek serbest bırakıldı. Gözaltına alınan-
ların isimleri: DBP İl Eş Başkanı Rewşen Karade-
mir, HDP Yenişehir İlçe Eş Başkanı Demet Özka-
ran, Sur İlçe Eş Başkanı Sevim Coşkun, HDP Parti 
Meclis Üyesi Nevriye Çur, TJA aktivistleri Safiye 
Akdağ, Remziye Sızıcı, Ronda Bat, Halime Akyol, 
Leyla İnal, Ayten Aytin ve Ayfer Bakır.

21 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sinde düzenlenen Newroz kutlamasının ardından, 
tecridi protesto etmek için Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in 
mezarına yürümek isteyen gruba polisin biber gazı 
ve tazyikli su ile müdahale ettiği öğrenildi. Müda-
hale sırasında gözaltına alınan kişi olmadığı bildi-
rildi.

Ayten Becet’in PKK lideri Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecridi protesto etmek için 23 Mart 2019 tari-
hinde Gebze Kadın Cezaevi’nde yaşamına son ver-
mesi ile ilgili olarak HDP tarafından İstanbul Yeni 
Bosna Adli Tıp Kurumu önünde yapılmak istenen 
basın açıklamasına polis müdahale etti. Müdahale 
sonrası Şirinevler’e doğru yürüyüşe gecen gruba 
ikinci kez müdahale eden polis, Muhammet Erk-
men, Şiar Kesen, Çetin Demir ve Marif Alparslan 
isimli 4 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan 4 kişi, 3’ü adli kontrol şar-
tıyla olmak üzere, 24 Mart 2019 tarihinde serbest 
bırakıldı.

25 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçe-
sinde üzerinde “Bijî berxwedana zindanan” yazılı 
pankartla yürüyüş yapmak isteyen gruba müdaha-
le eden polisin 2 kişiyi (Leyla Yiğit ve soyadı öğ-
renilemeyen Hamza isimli bir kişi) gözaltına aldığı 
öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, yakınları açlık grevinde olan ailelerin Adalet 
Bakanlığı yetkilileri ile görüşme talebinin, rande-
vuları olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği öğ-
renildi. Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemi 
yapan ailelerin daha sonra yapmak istedikleri basın 
açıklamasına polis tarafından izin verilmediği bil-
dirildi.

mış bir halde, bir esnaf tarafından HDP il binasına 
getirildiği öğrenildi.

11 Mart 2019 tarihinde, PKK lideri Abdullah Öca-
lan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam 
eden açlık grevine ilişkin olarak görüşmek üzere, 
AKP Diyarbakır il binasına gitmek isteyen Barış 
Anneleri ve mahpus yakınlarının polis tarafından 
engellendiği öğrenildi. Barış Anneleri ve mahpus 
yakınlarının bulundukları araçtan iner inmez AKP 
il binası önünde bekleyen polisler tarafından “Bir 
daha buraya gelirseniz gözaltı yaparız” denilerek 
engellendiği, engelleme üzerine Barış Anneleri ile 
mahpus yakınlarının gittiği Barış Anneleri Meclisi 
Diyarbakır Şubesi’nin bir süre polis ablukası altına 
alındığı bildirildi.

Leyla Güven’in açlık grevi eylemine destek ama-
cıyla Mardin’in Artuklu ilçesinde 12 Mart 2019 
tarihinde düzenlenen yürüyüş sonrasında, “Bijî 
berxwedana zindanan” ve “Leyla Güven onuru-
muzdur” sloganlarını attıkları gerekçesiyle 3’ü ço-
cuk 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 8 kişi 16 
Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

14 Mart 2019 tarihinde Leyla Güven’e destek ama-
cıyla açlık grevi yapılan HDP Diyarbakır il binasını 
basan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alı-
nanların isimleri: Abdulhalik Kurt, Yusuf Ateş ve 
Salih Cansever. 3 kişiden 1’i (Yusuf Ateş) 17 Mart 
2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olma’ gerekçesiyle tutuklandı. 2 kişi (Abdulhalik 
Kurt ve Salih Cansever) ise ev hapsi şartıyla serbest 
bırakıldı. 

PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi 
protesto etmek için 16 Mart 2019 tarihinde Tekir-
dağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yaşamına son veren 
Zülküf Gezen isimli mahpusun mezarını ziyaret et-
mek isteyen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı 
Sezai Temelli, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Ars-
lan, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de 
olduğu gruba polis tazyikli su ile müdahale etti. Ba-
sında yer alan haberlerde, müdahale öncesinde po-
lis telsizlerinden “Açıklama yaptırılmayacak, mil-
letvekili falan dinlemeyin, müdahale edin” şeklinde 
anons geçildiği belirtildi. Ayrıca Zülküf Gezen’in 
taziyesi için Urfa, Mardin, Elazığ ve Bingöl’den Di-
yarbakır’a gelmek isteyenlerin İçişleri Bakanlığı ge-
nelgesi gerekçe gösterilerek Diyarbakır’a girişlerine 
izin verilmediği öğrenildi.
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16 Nisan 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemi-
ne polis tarafından valiliğin yasaklama kararı ge-
rekçe gösterilerek izin verilmedi. Müdahale sonucu 
16 kişi fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. 
Müdahale sırasında bazı polis memurlarının amir-
lerine de vurduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların 
gözaltı araçlarında ve götürüldükleri Gebze İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde ters kelepçeli bir şekilde 
7 saat bekletildiği ve kelepçelerinin sağlık muaye-
nesi sırasında da açılmadığı bildirildi. Gözaltına 
alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. Gözal-
tına alınanların isimleri: DBP Kocaeli İl Eş Başkanı 
Tuncer Meriç, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül 
Demir, DBP Esenler İlçe Eş Başkanı Yıldırım Kaya, 
Marmara Tutuklu Ailelerle Dayanışma Derneği 
(MATUYAYDER) Eş Başkanı Pınar Ceylan, HDP 
Parti Meclisi Üyesi Bülent Uyguner, HDP Sultan-
beyli İlçe Eş Başkanı Türkan Özdemir, Anadolu 
Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma Derneği 
(An-Kayder) Başkanı Sultan Karasu, HDP İstan-
bul il yöneticisi Selma Koç, Tayyar Özkaya ile Yasin 
Yalçın, Hacı Seyitoğlu, Aynur Tokmaktepe, Emine 
Aksoy, Naif Oğur, Mustafa Güven.

17 Nisan 2019 tarihinde HDP Diyarbakır il örgütü 
tarafından, cezaevlerindeki açlık grevlerine ve Yük-
sek Seçim Kurulu’nun, yerel seçimleri kazanmış 
olan HDP’li adaylara “KHK ile kamu görevinden 
ihraç edilmeleri” gerekçesiyle mazbata vermeme-
sine ilişkin olarak Koşuyolu Parkı’nda yapılmak 
istenen protesto eylemine polis müdahale etti. Mü-
dahale sırasında HDP Diyarbakır milletvekilleri 
Remziye Tosun, Musa Farisoğulları, Saliha Aydeniz 
ve Semra Güzel’in yaralandıkları öğrenildi.

17 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin mahpus yakın-
ları ile siyasi parti üyelerinin aralarında bulunduğu 
grubu fiziksel şiddet kullanarak cezaevi önünden 
uzaklaştırdığı öğrenildi.

18 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin mahpus yakın-
ları ile siyasi parti üyelerinin aralarında bulunduğu 
grubu fiziksel şiddet kullanarak cezaevi önünden 
uzaklaştırdığı öğrenildi. Ayrıca oturma eylemine 
katılmak üzere İstanbul’dan gelen kişilerin şehir çı-

9 Nisan 2019 tarihinde, Gebze M Tipi Kapalı Ceza-
evi’nde açlık grevinde olan mahpusların aileleri ta-
rafından cezaevi önünde yapılan oturma eylemine 
müdahale eden polis, 6 mahpus yakınını gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan mahpus yakınlarının aynı 
gün içinde serbest bırakıldıkları öğrenildi.

9 Nisan 2019 tarihinde, ÖHD ve İHD Şubesi üyesi 
avukatlar tarafından, açlık grevlerine ilişkin olarak 
Mersin Adliyesi önünde yapılmak istenen basın 
açıklamasının “savcılık talimatı” gerekçesiyle polis 
tarafından engellendiği öğrenildi.

11 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sinde eylem yapan 2 kişi polisin müdahalesi sonra-
sında gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimle-
ri: Hasret Akay ve Nursel Örnek.

11 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen grubu zor kullana-
rak uzaklaştırdığı bildirildi. Müdahale sırasında 
gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

12 ve 13 Nisan 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Ka-
dın Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma ey-
lemlerine polis tarafından valiliğin yasaklama ka-
rarı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Polisin ce-
zaevi önünde oturma eylemi yapmak isteyen grubu 
zor kullanarak uzaklaştırdığı bildirildi. Müdahale 
sırasında gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

12 Nisan 2019 tarihinde Batman’da yapılmak iste-
nen basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Açlık grevlerine destek olmak için, ESP ve SGDF 
üyeleri tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yapılan 
eyleme müdahale eden polis 6 kişiyi fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 
aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
ESP üyeleri Gülcan Taşkıran, Hüseyin İldan, Serhat 
Demirtaş, Ali Kemer, Cansu Akkaş ile SGDF üyesi 
Furkan Kurt.

15 Nisan 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen grubu zor kullana-
rak uzaklaştırdığı bildirildi. Müdahale sırasında 
gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.
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basın açıklamasına biber gazı ve plastik mermi ile 
müdahale eden polis 5 avukatı gözaltına aldı. Avu-
kat Fatma Kılıçarslan’ın müdahale sırasında başına 
aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldığı ve 
tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 5 avukatın aynı gün içinde ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. 
Gözaltına alınan avukatlar: Veysi Eski, Bülent Aşa, 
Kenan Maçoğlu, Fatma Kılıçaslan ve Ahmet Baran 
Çelik.

23 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen grubu zor kullana-
rak uzaklaştırdığı bildirildi. Müdahale sırasında 
gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

19 Nisan 2019 tarihinde Gebze Cezaevi önünde 
yapılmak istenen eyleme müdahale eden polisler 
hakkında 22 Nisan 2019 tarihinde suç duyurusun-
da bulunulduğu öğrenildi.

23 Nisan 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezae-
vi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis 23 kişiyi gözaltına aldı. Gö-
zaltına alınanların aynı gün içinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Hi-
dayet Tiryaki, Şükran Sincar, Misal Tosun, Sultan 
Azboy, Sabiha Ekinci, Sedef Özdemir, Suphiye Do-
ğan, Emine Uğur, Kaside Levent, Nurhan Zeyrek, 
Hamide Büyüktop, Fatime Yiğitalp, Vasife Bal ve 
soy isimleri öğrenilemeyen Saadet ve Mizbet isimli 
kişiler.

23 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır D Tipi Ceza-
evi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına 
da polis tarafından izin verilmedi. Polisin cezaevi 
önünde toplanan grubu zor kullanarak uzaklaştır-
dığı bildirildi. Müdahale sırasında gözaltına alınan 
olmadığı öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’un Esenyurt il-
çesinde yapılmak istenen oturma eylemine polis 
müdahale etti. Polis müdahalesinde en az 5 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi.

24 Nisan 2019 tarihinde Diyarbakır D Tipi Cezae-
vi önünde yapılmak istenen oturma eylemine po-
lis tarafından izin verilmedi. Polis tarafından zorla 
otobüslere bindirilerek şehir merkezine getirilen 

kışında polis tarafından durdurularak Genel Bilgi 
Taraması’ndan geçirildikleri bildirildi.

18 Nisan 2019 tarihinde Antalya L Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen oturma eylemine jandar-
ma tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi.

19, 20 ve 21 Nisan 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi 
Kadın Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma 
eylemlerine polis tarafından valiliğin yasaklama 
kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

19 Nisan 2019 tarihinde yaşanan müdahale sırasın-
da polisin aileleri fiziksel şiddet uygulayarak eylem 
alanından uzaklaştırdığı öğrenildi. Kocaeli Valiliği 
20 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklamada, “Mü-
dahale sırasında yetki ve maksadını aşan güvenlik 
görevlileri hakkında gerekli inceleme ve soruştur-
ma işlemi başlatıldığını” duyurdu.

20 Nisan 2019 tarihinde polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen grubu zor kulla-
narak uzaklaştırdığı bildirildi. Müdahale sırasında 
gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

21 Nisan 2019 tarihinde yaşanan müdahale sıra-
sında 12 kişi fiziksel şiddet kullanılarak ve yerlerde 
sürüklenerek gözaltına alındı. Müdahale sırasında 
HDP milletvekili Nuran İmir’in fenalık geçirdiği 
ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Gözaltına alı-
nanlar ayın gün içinde serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınanların isimleri: Türkiye Bozkurt, Latife Buğ-
day, Hatice Söyler, Damla Bağcı, Zeynep Calıhan, 
Erdihan Erol, Oktay Eroğlu, Zeynep Bayer, Cemile 
Çiftçi, Fehime Ekmez, Hazal Taş.

20 Nisan 2019 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçe-
sinde yapılmak istenen oturma eylemine polis bi-
ber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 5 kişinin 
gözaltına alındığı müdahale sırasında Barış Anne-
si Hevlet Öncü’nün yerde sürüklendiği bildirildi. 
Müdahale sonucu 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: DBP 
yöneticisi Şükran Erol, HDP Mazıdağı İlçe Eş Baş-
kanı Mesut Ürün.

20 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesin-
de yapılmak istenen oturma eylemlerine yönelik 
polis müdahalesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınlar polisteki ifade işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

22 Nisan 2019 tarihinde İHD, TİHV, ÖHP ve ÇHD 
tarafından Ankara Güvenpark’ta yapılmak istenen 
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alınanların 1 Mayıs 2019 tarihinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

30 Nisan 2019 tarihinde Van Cezaevi Kampusu 
önünde yapılmak istenen basın açıklamasına yö-
nelik polis müdahalesinde 15 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Heme Akdoğan, 
Zekiye Kaya, Barış Annesi Keve Işık, Meryem Abi, 
Gülhezar Önvercan, Bese Akdoğan, Münife Kaçak, 
Hatice Akdağ, Neslihan Şedal, Dilan Yıldız, Mizgin 
Bor, Hede Kaçak, Hayri Sağlam, Hacı Aslan ve Çi-
yazan Aslan. 15 kişi, 12’si adli kontrol şartıyla ol-
mak üzere 2 Mayıs 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

HDP İzmir il örgütünün, 30 Nisan 2019 tarihinde 
Konak eski Sümerbank önünde Ege Tutuklu ve Hü-
kümlü Aileleri İle Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği (EGE TUHAYDER) ve Barış Anneleri’nin de 
katılımıyla yapmak istediği basın açıklaması polis 
tarafından engellendi. Gözaltına alınan olmadı.

1 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından engellendi. Müdahale sırasında HDP Darıca 
İlçe Eş Başkanı İdris Ay’ın fiziksel şiddet kullanıla-
rak gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bıra-
kıldığı öğrenildi. Müdahale sırasında ayrıca basın 
mensuplarının ve ailelerin çektiği görüntülerin po-
lis tarafından silindiği bildirildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
müdahale eden polis 15 kişiyi fiziksel şiddet kul-
lanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında avukat-
ların da polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, 
Haber takibi için orada olan gazetecilerin çektiği 
görüntülerin polis tarafından silindiği öğrenildi. 
Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıl-
dı.

2 Mayıs 2019 tarihinde Batman’da yapılmak istenen 
insan zinciri eylemine polis tarafından izin veril-
medi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen ey-
leme de polis müdahale etti. Mahpus yakınlarının 
polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı müdahale 
sırasında HDP Gençlik Meclisi üyesi Ümit Ak-
bıyık’ın gözaltına alındığı, haber takibi yapan bir 
gazetecinin ise polisin fiziksel şiddetine maruz kal-
dığı öğrenildi. Ümit Akbıyık’ın 3 Mayıs 2019 tari-
hinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

kişilerin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı, 
Aysel Tufan isimli bir mahpus yakınının yaralan-
dığı öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen gruptaki kişilere 
sözlü tacizde bulunduğu ve gazetecilerin görüntü 
almasını engellediği bildirildi.

24 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi. Polisin cezaevi önünde 
oturma eylemi yapmak isteyen gruptaki kişilere 
sözlü tacizde bulunduğu ve gazetecilerin çektikleri 
fotoğraf ve görüntüleri de zorla sildirdiği bildirildi.

Gebze M Tipi Kapalı Kadın Cezaevi önünde açlık 
grevinde olan çocuklarına destek için oturma ey-
lemi yapan ailelere polis müdahalesini protesto et-
mek için İHD Kocaeli Şubesi tarafından 25 Nisan 
2019 tarihinde Kocaeli’ndeki İnsan Hakları Par-
kı’nda yapılmak istenen basın açıklaması da polis 
tarafından engellendi.

27 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti. Zorla 
cezaevi önünden uzaklaştırılan mahpus yakınla-
rından Fehime Ekmez isimli bir kişinin fiziksel şid-
det sonucunda yaralandığı öğrenildi.

28 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemi po-
lis tarafından valiliğin yasaklama kararı gerekçe 
gösterilerek engellendi. Mahpus yakınlarının zorla 
ayağa kaldırıldığı bildirildi.

29 Nisan 2019 tarihinde Gebze M Tipi Kadın Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemi-
ne polis fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti. 
Müdahale sırasında ÖHD üyesi avukat Gürkan 
İstekli’nin polisin fiziksel şiddetine maruz kaldığı 
bildirildi. Polisin, eylemi takip eden gazetecilerin 
görüntü almasını da engellediği öğrenildi.

30 Nisan 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen basın açıklamasına yöne-
lik polis müdahalesinde aralarında HDP il yönetici-
lerinin de olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
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5 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen eyle-
me müdahale eden polis fiziksel şiddet kullanarak 
7 kişiyi gözaltına aldı.

3, 4 ve 5 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemleri po-
lis tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek en-
gellendi. Polisin, mahpus yakınlarını ve diğer kişi-
leri cezaevi önünden zorla uzaklaştırdığı bildirildi.

5 Mayıs 2019 tarihinde mahpus yakınları ile siyasi 
parti üye ve yöneticileri tarafından Sanat Sokağı’n-
da yapılmak istenen basın açıklamasına müdahale 
eden polis 3 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözal-
tına aldı. Müdahale sırasında TUAY-DER Van Şube 
Eş Başkanı Önder Soğukbulak’ın başından yaralan-
dığı öğrenildi.

4 ve 5 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’un Esenyurt 
ilçesinde yapılmak istenen oturma eylemlerinin 
polis tarafından engellenmek istendiği öğrenildi. 
Polisin oturma eylemi yapmak isteyenleri Genel 
Bilgi Taraması’ndan geçirdiği bildirildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde Urfa T Tipi Cezaevi önünde 
yapılmak istenen oturma eylemine jandarma tara-
fından izin verilmedi. Gözaltına alınan kimsenin 
olmadığı müdahale sırasında 1 mahpus yakının fe-
nalık geçirdiği öğrenildi. Müdahale sırasında ayrıca 
bir askerin “Burada açıklama yapmak, toplanmak 
yasak. Bir daha gelirseniz size ne yapacağımızı bi-
liyoruz” diyerek eylemcileri tehdit ettiği bildirildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Park’ında yapılmak istenen basın 
açıklamasına parkın etrafını bariyerlerle kapatan 
polis tarafından izin verilmedi.

6 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
müdahale eden polis 4 kişiyi fiziksel şiddet kullana-
rak gözaltına aldı. Eylemi takip eden gazetecilerin 
fotoğraf makinalarında bulunan hafıza kartlarına 
polis tarafından el konulduğu ve daha sonra hafıza 
kartlarının gazetecilere geri verilmediği öğrenildi.

6 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından engellendi.

5 Mayıs 2019 tarihinde Van’da yapılan basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde gözaltına 
alınan ve aralarında 1 gazetecinin de olduğu 4 kişi 
(gazeteci Oktay Candemir, Serdar Çevik, Ömer 

2 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından engellendi. Müdahale sonucu 4 kişinin gö-
zaltına alındığı ve destek için cezaevi önünde bulu-
nan avukatların da polisin fiziksel şiddetine maruz 
kaldığı, gazetecilerin çektiği görüntülerin polis 
tarafından silindiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar 
aynı gün içinde serbest bırakıldı.

2 Mayıs 2019 tarihinde mahpus yakınları ile siyasi 
parti üye ve yöneticileri tarafından Şırnak T Tipi 
Cezaevi önünde yapılmak istenen basın açıklama-
sına polis tarafından izin verilmedi.

28 Nisan 2018 tarihinde Batman’da oluşturulan 
insan zincirine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan HDP Gençlik Meclisi üyesi 8 kişiden 6’sı 2 
Mayıs 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme ta-
rafından tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri: Bejnu 
Mintaş, Handan Kurnaz, Dijvar Yüce, Barış Dalmış, 
Rengin Can ve Eda Mirzaoğlu. Adli kontrol şartı ile 
serbest bırakılanlar: Çektar Kınay ve Hatice Akgül.

3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
müdahale eden polis avukat Ahmet Balkay ile 2 
mahpus yakınını fiziksel şiddet kullanarak gözaltı-
na aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde serbest 
bırakıldı.

4 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
müdahale eden polis 7 kişiyi (Behiye Dağ, Sakine 
Yakup, Peri Akyıldız, Necibe Başaran, Avukat Mel-
tem Özel, Avukat Murat Arksak ve Horik Turgut) 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde 
serbest bırakıldı.

KESK Diyarbakır Şubeler Platformu tarafından 4 
Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Ofis semtinde 
yapılmak istenen eyleme polis fiziksel şiddet kulla-
narak müdahale etti ve 26 kişiyi gözaltına aldı. Gö-
zaltına alınanların 5 Mayıs 2019 tarihinde serbest 
bırakıldıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların isim-
leri: Mehmet Polat, Faruk Ercan, Velat Kaya, Sedat 
Toz, Yılmaz Güneş, İrfan Deniz, Yıldırım Aslan, 
Erkan Keskin, Serhat Kılıç, Fırat Akdeniz, Mehmet 
Nur Ulus, Rozerin Çatak, Gönül Adıbelli,  Arzu 
Koç, Gülhan Tekin, Yasemin Noyan, Saliha Zorlu, 
Emine Akşahin, Kadriye Kaya, Zeynep Aykat, Şe-
nay Koç, Çilem Aydın, Hatice Efe, Güneş Özel, Esra 
Ademhan, Arin Zümrüt.



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

270 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

8 Mayıs 2019 tarihinde Bakırköy Kadın Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemine polis ta-
rafından izin verilmedi.

8 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen basın 
açıklaması polis tarafından engellendi.

8 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesin-
deki tarihi surlara çıkarak cezaevlerinde sürmekte 
olan açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen mah-
pus yakınlarının eylemine polis tarafından izin ve-
rilmedi.

9 Mayıs 2019 tarihinde Bakırköy Kadın Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemine polis fi-
ziksel şiddet kullanarak müdahale etti. Müdahale 
sırasında mahpus yakınlarının gözaltına alınmaya 
çalışıldığı, buna tepki gösteren HDP Muş millet-
vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in de polisin fiziksel 
şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen basın 
açıklaması polis tarafından engellendi. Polisin açık-
lama yapmak isteyen mahpus yakınlarını abluka 
altına alarak Genel Bilgi Taraması’ndan geçirmek 
istediği ve buna tepki gösteren 1 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde Gebze Kadın Kapalı Ceza-
evi önünde mahpus yakınları tarafından yapılmak 
istenen nöbet eylemine polis tarafından izin veril-
mediği ve mahpus yakınlarının zorla cezaevi önün-
den uzaklaştırıldığı öğrenildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen eyle-
me polis fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti. 
Polisin haber takibi yapan gazetecileri de engelledi-
ği, Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Medya 
Ürün’ün polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları 
öğrenildi.

11 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen yürü-
yüş polis tarafından engellendi. Mahpus yakınları-
nın polis ablukası altındaki parkta oturma eylemi 
yaptıkları öğrenildi.

12 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılmak is-
tenen yürüyüşün de polis tarafından engellendiği 
öğrenildi.

Ertaş ve Mahmut Dündar) 6 Mayıs 2019 tarihinde 
polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bıra-
kıldı.

7 Mayıs 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen oturma eylemine yönelik 
polis müdahalesinde aralarında HDP İl Eş Başkanı 
İkram İrgi’nin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. 
1 mahpus yakının fenalaştığı müdahale sırasında 
bir polisin gözaltına aldığı kişiye “Direnme yoksa 
daha fazla canını acıtırım” dediği öğrenildi. Gözal-
tına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. Gö-
zaltına alınanların isimleri: İkram İrgi, HDP İl Eş 
Başkan Yardımcısı Mahir Bekleviş, avukat Zedan 
Ekmen, Kadriye Ocakçı, Veysi Aslan, Nihat Akın, 
Adil Erin, Salih Bayat, Yavuz Çelik, Yaşar Yalçın, 
Perişan Kaymaz, Hava Işık, Hava Can, Sümeyra 
Erol, Mekiye Sağlam, Hadi Bahadır, Misal Tosun, 
Ülmiye Aratemur ve Halim Çetinkaya.

7 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den İzmir Şakran Cezaevi önünde mahpus yakın-
ları tarafından 7 Mayıs 2019 tarihinde yapılmak 
istenen basın açıklamasına İzmir Valiliği’nin aldığı 
bir ay boyunca sürecek eylem yasağı gerekçesiy-
le jandarmanın izin vermediği öğrenildi. Mahpus 
yakınlarının daha sonra HDP Menemen ilçe binası 
önünde bir açıklama yaptığı ve açıklamanın ardın-
da Xezal Sosin Yaşar isimli 1 mahpus yakınının gö-
zaltına alındığı bildirildi. Daha sonra gözaltına alı-
nan Yaşar’ın akıbetini öğrenmek için İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne giden HDP Menemen ilçe Eş Başka-
nı Mehmet Sıddık Barkan’ın da gözaltına alındığı 
ve aynı gün içerisinde serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Xezal Sosin Yaşar 8 Mayıs 2019 tarihinde çıkarıl-
dığı savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

7 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
polis tarafından izin verilmedi.

7 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından engellendi.

7 Mayıs 2019 tarihinde Adana Kürkçüler F Tipi Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis 
tarafından engellendi. Engelleme üzerine araların-
da mahpus yakınları ile siyasi parti temsilcilerinin 
de olduğu grup Ceyhan M Tipi Cezaevi önünde 
basın açıklaması yaptı.
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12 Mayıs 2019 tarihinde Van’da Feqiyê Teyran Par-
kı’nda yapılmak istenen eylem polis tarafından en-
gellendi.

13 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’un Esenyurt ilçe-
sinde yapmak istedikleri oturma eylemine müda-
hale eden polis 18 kişiyi gözaltına aldı. 18 kişi 14 
Mayıs 2019 tarihinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldı.

13 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemi 
polis tarafından engellendi. Polisin, mahpus yakın-
larını ve diğer kişileri cezaevi önünden zorla uzak-
laştırdığı bildirildi.

10 ve 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemleri po-
lis tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek en-
gellendi. Polisin, mahpus yakınlarını ve diğer kişi-
leri cezaevi önünden zorla uzaklaştırdığı bildirildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde Batman’da yapılmak iste-
nen eyleme müdahale eden polisin en az 11 kişi-
yi gözaltına aldığı öğrenildi. Polis müdahalesinde 
HDP Batman milletvekili Feleknas Uca’nın polisin 
fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve yaralandığı öğ-
renildi. 11 kişi 15 Mayıs 2019 tarihinde serbest bı-
rakıldı.

14 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından valilik kararı gerekçe gösterilerek engellen-
di. Polisin eylemi takip eden gazetecilerin kamera-
larına el koyduğu ve gazetecilerin çektiği görüntü-
leri sildikten sonra kameraları iade ettiği öğrenildi.

14 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen nöbet 
eylemi polis tarafından engellendi.

15 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından valilik kararı gerekçe gösterilerek engellen-
di. Engelleme üzere mahpus yakınlarının bulun-
dukları yerde eylem yaptığı öğrenildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen nöbet 
eylemine polis tarafından izin verilmedi. Eylemi 
takip etmek isteyen gazetecilerin polis tarafından 
alandan uzaklaştırıldıkları öğrenildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemine 
müdahale eden polis Mezopotamya Ajansı muha-
biri İrfan Tunççelik’in de aralarında bulunduğu 12 
kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gö-
zaltına alınanların isimleri: İrfan Tunççelik, Huri 
Tayfur, Sacide Tayfur, Emine Kaya, Vetha Bingöl, 
Naciye Karabaş, Asuman Çeşme, Yeter Seyhan, 
Gülsüm Dağ, Emine Saruhan, Güler Buğday ve so-
yadı öğrenilemeyen Beyaz isimli kişi.

10 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’un Eminönü il-
çesindeki Mısır Çarşısı’nda yaşam zinciri eylemine 
müdahale eden polis aralarında gazeteci Zeynep 
Kuray ile ÖHD üyesi avukat Arzu Kayaoğlu’nun da 
bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Bakırköy 
Kadın Cezaevi önünde ve Eminönü ilçesindeki Mı-
sır Çarşısı’nda yapılmak istenen eylemlere yönelik 
polis müdahalesinde gözaltına alınan ve araların-
da gazeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik ile 
ÖHD üyesi avukat Arzu Kayaoğlu’nun da bulun-
duğu 41 kişiden 40’ı savcılıktaki ifade işlemlerinin 
ardından 13 Mayıs 2019 tarihinde serbest bırakıldı. 
HDP Bakırköy ilçe yöneticisi Hacı Oğiş’in sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklan-
dığı öğrenildi.

11 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemi po-
lis tarafından engellendi.

10 ve 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemleri po-
lis tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek en-
gellendi. Polisin, mahpus yakınlarını ve diğer kişi-
leri cezaevi önünden zorla uzaklaştırdığı bildirildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Kadın Platformu 
üyeleri tarafından Ankara’da Kuğulu Park’ta yapı-
lan eyleme müdahale eden polis 9 kişiyi fiziksel şid-
det kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi-
lerin, haklarında Kabahatler Kanunu kapsamında 
300 TL para cezası kesildikten sonra serbest bıra-
kıldıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
Bedriye Irmak, Ebru Özel, Şükriye Ercan, Newroz 
Şanlı Kırkaya, Betül Koca, Günay Demirbaş, Bur-
cugül Çubuk, Deniz Akil ve Barış Annesi Gülistan 
Ozgan.

11 Mayıs 2019 tarihinde Batman’da Atatürk Par-
kı’nda yapılmak istenen eylem, valilik izni olmadığı 
gerekçesiyle polis tarafından engellendi.
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17, 18 ve 19 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakır-
köy Kadın Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet 
eylemi polis tarafından engellendi.

17, 18 ve 19 Mayıs 2019 tarihlerinde Gebze M Tipi 
Cezaevi önünde yapılmak istenen nöbet eylemleri 
polis tarafından valilik kararı gerekçe gösterilerek 
engellendi.

20 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemine müdaha-
le eden polis 2 kişiyi (HDP Gebze İlçe Eş Başkanı 
Damla Bağcı ve HDP Kocaeli il yöneticisi Dilara 
Özgören) fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 
Müdahale sırasında çekim yapan gazetecilerin ve 
parti yöneticilerinin telefonlarına polis tarafından 
el konularak çekilen görüntülerin silindiği öğrenil-
di.

21 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemine polis ta-
rafından izin verilmedi.

21 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından izin verilmedi.

21 Mayıs 2019 tarihinde Van Şehir Parkı’nda yapıl-
mak istenen nöbet eylemine müdahale eden polis 
DBP Van İl Eş Başkanı Ökkeş Kava’nın da arala-
rında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale 
sırasında eylemi takip eden gazetecilerin görüntü 
almasına izin verilmediği bildirildi.

22 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından izin verilmedi.

23 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de yapılmak iste-
nen basın açıklamasına müdahale eden polis HDP 
İl Eş Başkanı Besriye Tekgür’ün de aralarında ol-
duğu 11 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Müdahale sırasında bir polis amirinin mahpus 
yakını bir anneye “Gebersin çocuğun bana ne” de-
diği kameralara yansıdı. Müdahale sırasında basın 
açıklamasına katılan HDP İzmir milletvekili Murat 
Çepni’nin polis tarafından zor kullanılarak alandan 
çıkartıldığı bildirildi. Gözaltına alınanların isimle-
ri: Besriye Tekgür, Semra Uzunok, EGE TUHAY-
DER (Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği) üyesi Mazlum Koç, HDP 
Gençlik Meclisi üyeleri Velat Yalçınkaya, Cemal 
Bulut, H. K. (16), Yiğit Şakir Özdemir, Oktay Çelik, 
mahpus anneleri Nufusa Ataç, Hazal Yaşar ve Leyli 

15 Mayıs 2019 tarihinde Ağrı Patnos L Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemine jandar-
ma tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonucu 
gözaltına alınan olmadığı öğrenildi. Eylemi takip 
eden gazetecilerin jandarma tarafından Genel Bilgi 
Taraması’ndan geçirildiği öğrenildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçe-
sinde yaptığı eyleme polis biber gazı ile müdahale 
etti. Müdahale sırasında Galip Kaymaz isimli bir 
kişi gözaltına alındı ve aynı gün içinde serbest bıra-
kıldı. Gözaltına alınışını kaydetmek isteyen Galip 
Kaymaz’ın telefonunun polis tarafından kırıldığı 
öğrenildi.

15 Mayıs 2019 tarihinde Adana Ceyhan M Tipi Ce-
zaevi önünde yapılmak istenen eyleme polis tara-
fından izin verilmedi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde yapılan oturma 
eylemine müdahale eden polis en az 6 kişiyi gözal-
tına aldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğreni-
lenler: Nadire Kılıç, Zübeyde Adar, Gülbahar Erkı-
lıç, Dılşah Uğurtaş, Yonca Çelik ve Mirza Korkmaz.

16 Mayıs 2019 tarihinde Gebze M Tipi Cezaevi 
önünde yapılmak istenen nöbet eylemi polis tara-
fından engellendi. Mahpus yakınlarının polis tara-
fından zorla araçlara bindirilerek cezaevi önünden 
uzaklaştırıldığı öğrenildi. Polisin ayrıca eylemi ta-
kip eden gazetecilerin görüntü almasına engel ol-
duğu bildirildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
yapmak istediği basına açıklamasına polis mü-
dahale etti. Müdahale sırasında yakın mesafeden 
eyleme katılanlara biber gazı sıkılması sonucu ara-
larında HDP Şırnak milletvekili Nuran İmir’in de 
bulunduğu çok sayıda kişinin hastaneye kaldırıldı-
ğı öğrenildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçe-
sindeki Koşuyolu Parkı’nda yapılmak istenen nöbet 
eylemine polis tarafından izin verilmedi. Müdahale 
sonucu Hızal Yıldırım isminde bir kişinin gözaltına 
alındığı ve aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğ-
renildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde Van’da düzenlenmek iste-
nen basın açıklamasına polis tarafından izin veril-
medi. Polisin ayrıca eylemi takip eden gazetecilerin 
görüntü almasına izin vermediği ve gazetecilerin 
çektiği görüntüleri zorla sildiği öğrenildi.
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7.2.3.2. Mustafa Koçak ve Grup Yorum Üyeleri-
nin Ölüm Orucu ile İlgili Gösteriler

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015 
tarihinde öldürülmesi ile ilgili devam etmekte 
olan davada yargılanan Mustafa Koçak, tutul-
duğu İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 3 
Temmuz 2019 tarihinde açlık grevine başladı. 
11 Temmuz 2019 tarihinde ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası ile cezalandırılan Mustafa 
Koçak, yargılandığı dosyada etkin soruşturma 
yapılması, savunma hakkının kısıtlanmaması 
ve adil yargılama hakkının ihlal edilmemesi 
talepleriyle başladığı açlık grevi eylemini 30 
Eylül 2019 tarihinde ölüm orucuna çevirdi.
Grup Yorum üyelerinden, Burhaniye T Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Bahar Kurt 11 Haziran 
2019 tarihinde, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tu-
tulan Barış Yüksel 17 Haziran 2019 tarihinde, 
aynı cezaevinde tutulan İbrahim Gökçek 18 
Haziran 2019 tarihinde, Gebze Kapalı Kadın 
Cezaevi’nde tutulan 19 Haziran 2019 tarihin-
de süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladılar. 
Mustafa Koçak ile Grup Yorum üyelerinin açlık 
grevlerine dikkat çekmek ve taleplerini destek-
lemek amacıyla 2019 yılında yapılmak istenen 
8 basın açıklamasına müdahale edildi, bu mü-
dahalelerde 24 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mustafa Koçak’ın annesi Zeynep Koçak ve babası 
Hakan Koçak tarafından İstanbul’da Taksim Mey-
danı’nda yapılmak istenen eyleme müdahale eden 
polis 2 kişiyi gözaltına aldı. 2 kişinin ifade işlemle-
rinin ardından aynı gün serbest bırakıldıkları öğ-
renildi.

Mustafa Koçak’ın annesi Zeynep Koçak ve babası 
Hakan Koçak 20 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da 
TBMM önünde yapmak istedikleri eyleme müda-
hale eden polis tarafından gözaltına alındı. 2 kişi-
nin aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

13 Ekim 2019 tarihinde TAYAD’lı aileler tarafın-
dan, açlık grevinde olan Grup Yorum üyeleri ve 
ölüm orucunda olan Mustafa Koçak için Ankara’ya 
yapılmak istenen yürüyüş öncesinde İstanbul’un 
Kartal ilçesinde yapılan basın açıklamasına mü-
dahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların isimleri öğrenilemedi.

21 Ekim 2019 tarihinde Mustafa Koçak hakkın-
da milletvekilleri ile görüşmek üzere Ankara’da 
TBMM’ye gittikleri sırada annesi Zeynep Koçak, 

Tikan. 11 kişi, 24 Mayıs 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

23 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde yapılmak istenen oturma eylemine 
polis tarafından izin verilmedi.

25 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesin-
de yapılmak istenen nöbet eylemine polis müdaha-
le etti. Müdahale sırasında 1 kişinin vücuduna al-
dığı darbeler sonucu morluklar oluştuğu öğrenildi. 
Polisin ayrıca çekim yapan kişileri de engellediği 
öğrenildi.

24 Mayıs 2019 tarihinde Van’da yapılmak istenen 
nöbet eylemi polis tarafından engellendi.

26 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’un Ümraniye il-
çesindeki 1 Mayıs mahallesinde yapılan eyleme 
müdahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanların isimleri öğrenilemedi.

Açlık grevlerine ilişkin mahpus yakınları tarafın-
dan yapılan eylemlere yönelik polis müdahalesini 
protesto etmek için 4 Mayıs 2019 tarihinde Di-
yarbakır’da yapılan eylem sırasında gözaltına Eği-
tim-Sen üyesi 6 eğitim emekçisinin 28 Mayıs 2019 
tarihinde Yenişehir ve Kayapınar kaymakamlıkları 
tarafından açığa alındığı öğrenildi.

2 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, cezaevlerindeki açlık grevlerine dikkat çek-
mek için Van’da düzenlenen protestolara katılan ve 
aralarında Barış Anneleri, TUHAYDER Van Şubesi 
yöneticileri ile HDP Van il Eş Başkanları ve yö-
neticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye, Van 
Emniyet Müdürlüğü tarafından Kabahatler Kanu-
nu’nu ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldığı ve 
320 Türk Lirası para cezası verildiği öğrenildi.

HDP Kağıthane ilçe yöneticisi Seyfi Çelik’in ceza-
evlerindeki açlık grevlerine destek için 3 günlük aç-
lık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle hakkında 
açılan dava kapsamında ifade vermek üzere gittiği 
Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 6 Aralık 2019 
tarihinde gözaltına alındığı öğrenildi.
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15 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’daki Çağlayan 
Adliyesi önünde “Tutuklu Avukatlar ile Dayanış-
ma Nöbeti” tutan avukat Didem Baydar Ünsal ile 
ona destek için gelen 2 kişi (Hasan Kocaman ve 
Batuhan Şen) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 
kişinin aynı gün içinde ifade işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldığı öğrenildi.
19 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Kartal Adliyesi 
önünde basın açıklaması yapıp Ankara’ya doğru 
adalet yürüyüşü yapmak isteyen TAYAD üyelerine 
polis müdahale etti. Müdahale sonucu 3’ü avukat 6 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar aynı gün 
içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı. Gözaltına alınanların isimleri: Avukat 
Ezgi Çakır, avukat Didem Baydar, avukat Görkem 
Ağdere, Hasan Kocaman, Feridun Osmanoğlu, Ba-
tuhan Şendağ.
TAYAD üyeleri tarafından “Adalet İstiyoruz” tale-
biyle İstanbul’dan Ankara’ya 22 Mayıs 2019 tari-
hinde yapılmak istenen yürüyüşe Eskişehir’de mü-
dahale eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğ-
renildi.
TAYAD üyeleri tarafından 23 Mayıs 2019 tarihinde 
“Adalet İstiyoruz” talebiyle Ankara’da Adalet Ba-
kanlığı önünde yapılmak istenen basın açıklaması-
na müdahale eden polis 17 kişiyi fiziksel şiddet kul-
lanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 
basın açıklamasını görüntüleyen Nazan Bozkurt’un 
da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
Serhat Parlak, Yıldız Turan, Ayşe Arapgili, Taylan 
Sungur, Merve Demirel, Deniz Aydın, Sinan Yan-
bal, Feridun Osmanağaoğlu, Hasan Kocaman, Na-
zan Bozkurt, Hanife Elmadağ, Naime Kara, Cemile 
Temizkalp, Cemalettin Karagözoğlu, İsmail Çolak, 
Bülent Özgül, Sinan Yanbal. Gözaltına alınanlar 
aynı gün içinde serbest bırakıldı.
TAYAD üyesi Cemile Temizkalp tarafından “Adalet 
İstiyoruz” talebiyle İstanbul’da Galatasaray Meyda-
nı’nda 31 Ağustos 2019 tarihinde yapılmak istenen 
eyleme müdahale eden polis Cemile Temizkalp’i 
gözaltına aldı. Cemile Temizkalp’in aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi.
5 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da Galatasaray 
Meydanı’nda TAYAD’lı Aileler tarafından, cezae-
vindeki işkencelere dikkat çekmek için yapılmak 
istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 
Cemile Temizkalp isimli 1 kişiyi gözaltına aldı. Ce-
mile Temizkalp’in aynı gün ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldığı öğrenildi.

babası Hasan Koçak ve Başak Kavruker isimli 1 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin idari 
para cezası kesilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen İstanbul Mara-
tonu’nda, olan Mustafa Koçak’a dikkat çekmek için 
koşan 3 kişinin (Deniz Aydın, Deniz Eriş ve Özgür-
can Elbiz) gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu 
3 kişinin 4 Kasım 2019 tarihinde adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Mustafa Koçak ile ilgili 23 Kasım 2019 tarihinde İs-
tanbul’da Galatasaray Meydanı’nda basın açıklama-
sı yapmak isteyen TAYAD üyesi Cemile Temizkalp 
polis müdahalesiyle fiziksel şiddet kullanılarak gö-
zaltına alındı. Müdahale sırasında görüntü almak 
isteyen gazetecilerin de polis tarafından engellen-
diği öğrenildi. Cemile Temizkalp’in 24 Kasım 2019 
tarihinde serbest bırakıldığı bildirildi.

Mustafa Koçak hakkında İstanbul’un Kadıköy il-
çesinde 20 Aralık 2019 tarihinde basın açıklaması 
yapmak isteyen anne ve babası Zeynep Koçak, Ha-
san Koçak ile Taylan Gültekin, Cemile Temizkalp 
ve Cansu Kalender, polis tarafından fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 ki-
şinin aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Cevahir Alışveriş Mer-
kezi önünde 21 Aralık 2019 tarihinde basın açık-
laması yapmak isteyen annesi Zeynep Koçak ve 
babası Hasan Koçak gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 2 kişinin aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

7.2.4. Cezaevleri ile İlgili Diğer Gösteriler

Cezaevlerine dikkat çekmek amacıyla yapılan 
diğer gösterilerden 7’sine müdahale eden polis 
bu müdahalelerde 32 kişiyi gözaltına aldı. 

8 Ocak 2019 tarihinde İstanbul’daki Çağlayan Ad-
liyesi önünde “Tutuklu Avukatlar ile Dayanışma 
Nöbeti” tutan avukat Didem Baydar Ünsal gözaltı-
na alındı. Halkın Hukuk Bürosu tarafından yapılan 
açıklamada Didem Baydar Ünsal hakkında savcılık 
tarafından verilen bir gözaltı kararı olmamasına 
rağmen, Ünsal’ın zor kullanılarak Çağlayan Kara-
kolu’na götürüldüğü ve orada bir odada tutulduğu 
belirtilmektedir. Açıklamada ayrıca polisin Didem 
Baydar Ünsal’ın kendi isteğiyle karakola gelerek 
ifade verdiğini iddia ettiği belirtilmektedir. Didem 
Baydar Ünsal, 5 saat karakolda tutulduktan sonra 
aynı gün içinde serbest bırakıldı.
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8 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Ceylanpınar ilçe-
sinde HDP seçim bürosunda düzenlenmek istenen 
kadın şölenine polis müdahale etti. Müdahale son-
rasında HDP Ceylanpınar Belediye Meclisi adayı 
Mehmet Sinan Şemsitoğlu gözaltına alındı.

6 Mart 2019 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü ile ilgili olarak aralarında HDP Siirt Millet-
vekili Meral Danış Beştaş’ın da olduğu HDP üye-
lerinin Siirt’in Baykan ilçesindeki Sanat Sokağı’nda 
karanfil dağıtması polis tarafından Siirt Valiliği’nin 
kararı gerekçe gösterilerek engellendi.

7.3.2. 25 Kasım Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele ve Dayanışma Günü kap-
samında yapılmak istenen etkinliklere de mü-
dahale edildi. Etkinliklere çağrıda bulunmak 
isteyen kişilerden 7’si tutuklandı. İstanbul’da 
yapılacak yürüyüşü Beyoğlu Kaymakamlı-
ğı’nın yasaklamasından sonra yürüyüşe yö-
nelik polis müdahalesinde ise çok sayıda kişi 
yaralandı. 

22 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Batman Belediyesi’ne ait “Şiddete karşı yaşa-
mı savunuyoruz”, “Biz kadınlar birlikte güçlüyüz” 
ve “Kadına yönelik şiddete hayır” sloganları yazılı 
olan mor renkli 4 toplu taşıma aracının 21 Kasım 
2019 tarihinde polis tarafından durdurularak ‘siya-
si propaganda yapıldığı’ gerekçesiyle trafiğe çıkma-
sının engellendiği öğrenildi.

24 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un Esenyurt il-
çesinde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
Günü” ile ilgili bildiri dağıtan 7 kişi gözaltına alın-
dı. Gözaltına alınanların isimleri: Ayfer Yılmaz, 
Muzaffer İpek, Türkan Sünbül, Elvan Uçar, Mürvet 
Kesen, Zübeyde Ağırbaş, Maynur Yılmaz. 7 kişi 25 
Kasım 2019 tarihinde mahkeme tarafından tutuk-
landı. Tutuklama gerekçesinin bildiride yer alan 

7.3.1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

2019 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’ne dair toplantı ve gösterilere 4 kez mü-
dahale edildi, en az 1 etkinlik engellendi, 1 
etkinlik ise yasaklandı. Bu müdahalelerde en 
az 12 kişi gözaltına alındı. 

8 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesin-
deki İstiklal Caddesi’nde “Feminist Gece Yürürüşü” 
için toplanan kadınlara polis biber gazı ve plastik 
mermi ile müdahale etti. Polislerin kalkanlarıyla 
ittiği kadınlar sıkışma tehlikesi geçirdi. Ayrıca po-
lisin ara sokaklarda kadınlara köpeklerle müdahale 
ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 10 Mart 2019 tarihinde Adana’da 31 Mart’ta 
yapılacak yerel seçimlere yönelik düzenlediği mi-
tingde “Taksim’de CHP ve HDP’nin öncülüğünde 
güya kadınlar günü için bir araya gelip bir grup 
ezana sloganlarla ıslıklarla terbiyesizlik ettiler” 
dedi. 10 Mart 2019 tarihinde Taksim Meydanı’n-
da toplanan bir grup “Ezana uzanan eller kırılsın” 
sloganını atarak İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptı.

8 Mart 2019 tarihinde İzmir’de Ege Üniversitesi 
kampüsünde 8 Mart etkinliği yapmak isteyen kişi-
lere polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti 
ve 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin 
aynı gün içinde serbest bırakıldıkları öğrenildi. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: Emek 
Kılınç, Alev Özkiraz, Pınar Usta, Ezgi Yılmaz, Tua-
na Uğuz, Hivda Selen.

8 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde 8 Mart Kadınlar Günü için eylem yapmak is-
teyen kişilere müdahale eden polis Bengisu Demi-
rel ve Merve Demirel isimli 2 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü 
Oluşumu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla Pozcu Kushimato Sokağı’nda yapacakları 
gece yürüyüşünün Mersin Valiliği tarafından “geç 
saatlerde olduğu” gerekçesiyle yasaklandığı öğre-
nildi.

7.3. KADIN EYLEMLERİ

2019 yılında kadınlar tarafından yapılmak istenen 15 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, 10 
etkinlik engellendi. Müdahalelerde 69 kişi gözaltına alındı, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı, 7 kişi ise tutuklandı. 
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basında yer alan haberlerden öğrenildi.

20 Eylül 2019 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesin-
deki Tuzluçayır Meydanı’nda Kadın Savunma Ağı 
tarafından yapılmak istenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis, 3 kişiyi fiziksel şiddet kulla-
narak ve ters kelepçeleyerek gözaltına aldı. Gözal-
tına alınan kişilerin bindirildikleri gözaltı aracında 
da fiziksel şiddete maruz kaldıkları öğrenildi. Gö-
zaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Aysun Gençtanır, 
Buse Üçer ve Meziyet Yıldız.

Yazar Sema Maraşlı’nın Ege Üniversitesi’nde bir 
kadının cinsel tacize maruz kalmasına ilişkin video 
görüntülerini “Dağda teröristler, şehirde feminist-
ler güzel ülkemize saldırıyorlar. Feministler terö-
ristlerden daha tehlikeli” sözleriyle paylaşmasını, 
17 Ekim 2019 tarihinde Akit TV kanalında katıldı-
ğı bir program esnasında televizyon binası önünde 
protesto ettikleri için gözaltına alınan Kadın Kolek-
tifleri üyesi 5 kişi, aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Kadın Meclisi üyeleri tarafından kadın cina-
yetlerine dikkat çekmek için 13 Kasım 2019 tari-
hinde Batman’da Sanat Sokağı’nda yapılmak istenen 
basın açıklamasına müdahale eden polis, araların-
da HDP İl Eş Başkan Vekili Gülcemal Erdinç’in de 
bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alı-
nan kişilerin aynı gün içinde ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldığı bildirildi. Gözaltına alı-
nanlardan isimleri öğrenilenler: Gülcemal Erdinç, 
Derya Arslan, Sidar Onat, Güler Oran.

13 Kasım 2019 tarihinde Mardin’in Savur ilçesinin 
Sürgücü beldesinde HDP tarafından yapılmak is-
tenen “Kadın Buluşması”nın, Mardin Valiliği’nin 
etkinlik yasağını gerekçe gösteren jandarma tara-
fından engellendiği öğrenildi.

8 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçe-
sinde kadına yönelik şiddeti dans ederek protesto 
etmek isteyen kadınlara polis fiziksel şiddet kulla-
narak müdahale etti. Müdahale sonucunda arala-
rında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 
Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile Kadın Meclisleri 
Üyesi Ayşen Ece Kavas’ın da bulunduğu 7 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ifadesine 
eşlik etmek isteyen avukat Tuba Torun’un “olay ye-
rinde bulunduğu” gerekçesiyle ifadeye alınmadığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler 9 Aralık 2019 ta-
rihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“erkek-devlet şiddeti” ifadesiyle ‘devleti aşağılama, 
halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme’ olduğu öğre-
nildi. 

24 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Tünel Meydanı’nda 
yapılacak yürüyüşün Beyoğlu Kaymakamlığı tara-
fından yasaklandığı öğrenildi.

25 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu il-
çesindeki Tünel Meydanı’ndan İstiklal Caddesi’ne 
yürüyüş yapan kadınlara polis plastik mermi ve gaz 
bombası ile müdahale etti. Beyoğlu Kaymakamlı-
ğı’nın 24 Kasım 2019 tarihinde yürüyüşe getirdiği 
yasak 25 Kasım 2019 tarihinde kaldırılmıştı. Mü-
dahale nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı öğ-
renildi.

Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komis-
yonu tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde Adliye 
binası önünde yapılmak istenen basın açıklaması 
Mardin Valiliği tarafından yasaklandı.

7.3.3. Diğer Kadın Eylemleri

2019 yılında kadınların şiddete, cinayetlere, 
savaşa karşı yapmak istediği toplantı ve gös-
terilere 8 kez müdahale edildi, söz konusu et-
kinlikler 6 kez engellendi. Müdahalelerde 47 
kişi gözaltına alındı, 12 kişi adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. 

Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi tarafından, kadın ci-
nayetlerine, taciz ve tecavüze karşı her ayın 11’inde 
düzenlenen “Yaşamak İstiyoruz” eylemlerinin 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen 
37’ncisi 11 Ocak 2019 tarihinde Valilik yasağı ge-
rekçe gösterilerek polis tarafından engellendi.

17 Eylül 2019 tarihinde AKP Diyarbakır il bina-
sı önünde üzerinde “Anneler barış istiyor” yazılı 
pankart ile oturma eylemi yapan Barış Anneleri’ne 
müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Gö-
zaltına alınanların aynı gün içinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanların isimleri: Nazime Yürek, Ak-
lime Hanas, Aysel Tufan, Sultan Aksoy ile soy ismi 
öğrenilemeyen Vahide isimli kişi. 5 kişinin gözal-
tına alınırken ve gözaltı aracında işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığı 18 Eylül 2019 tarihinde 
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İzmir’de Las Tesis eylemine katıldıkları gerekçesiy-
le kadınların gözaltını alınmasını protesto etmek 
için 19 Aralık 2019 tarihinde İzmir Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nde yapılmak istenen basın açıklamasına 
polis tarafından izin verilmedi.

Ceren Özdemir cinayeti davasına ve kadın cinayet-
lerine dikkat çekmek için 23 Aralık 2019 tarihin-
de İstanbul’da Taksim Meydanı’nda açıklama yap-
mak isteyen Özgür Genç Kadın (ÖGK) üyesi 2 kişi 
(Alev Özkiraz ve Yaren Tuncer) polis müdahalesi 
sonucunda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 ki-
şinin aynı gün ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

25 Aralık 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Ce-
beci Kampüsü’nde kadına yönelik şiddete kar-
şı “Las Tesis” adlı danslı protesto yapmak isteyen 
kadınlara polis müdahale etti ve 5 kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri: Esmanur 
Çağlak, Leylanur Mavili, Nisan Çıra, Nihal Yılma-
zarslan, Aylin Şahin.

29 Aralık 2019 tarihinde Antalya’da kadına yönelik 
şiddete karşı “Las Tesis” adlı danslı protesto yap-
mak isteyen kadınlar polis tarafından “dans sırasın-
da söylenecek sözler” gerekçesiyle engellendi.

Hasan Bilgili, Hüseyin Şenyurt ve Serkan Durmaz 
hakkında  ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cebir ve tehdit ile 
hürriyeti yoksun kılma’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘suç de-
lillerini yok etme’ iddialarıyla Ankara 31. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın 11 Aralık 2019 ta-
rihinde görülecek ilk duruşması öncesinde Adli-
ye binası önünde basın açıklaması yapan Ankara 
Kadın Platformu üyelerine müdahale eden polis 
3 kişiyi gözaltına aldı. Polisin gazetecilerin çekim 
yapmasını da engellediği bildirildi. Gözaltına alı-
nan kişilerin isimleri: Aysun Gençtanır, Betül Koca 
ve Büşra Gerçek. 3 kişinin aynı gün içinde serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

12 Aralık 2019 tarihinde Ankara Kızılay’da kadına 
yönelik şiddeti dans ederek protesto etmek isteyen 
Ankara Kadın Platformu üyelerine polis fiziksel 
şiddet kullanarak müdahale etti. Müdahale sonu-
cunda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ki-
şilere Kabahatler Kanunu’na göre 320’şer TL para 
cezası kesildiği ve 13 Aralık 2019 tarihinde serbest 
bırakıldıkları öğrenildi. Gözaltına alınanların isim-
leri: Buse Uçer, Aysun Gençtanır, Neslihan Duran, 
Emine Kaya, Nebiye Mertürk, Betül Döndü ile soy 
isimleri öğrenilemeyen Esma ve Şamil.

3 Aralık 2019 tarihinde Ceren Özdemir isimli ka-
dını öldüren Özgür Arduç’un Van T Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne getirilmesini protesto etmek ve kadın 
cinayetlerine dikkat çekmek için 17 Aralık 2019 
tarihinde HDP tarafından Van’da yapılmak istenen 
basın açıklamasına Van Valiliği’nin eylem ve etkin-
liklere ilişkin yasağını gerekçe gösteren polis tara-
fından izin verilmedi.



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

278 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında 22 Ha-
ziran 2019 tarihinde yapılmak istenen Onur Yürü-
yüşü’nün İzmir Valiliği tarafından yasaklanması ile 
ilgili olarak Alsancak’ta düzenlenen basın açıkla-
masına polis biber gazı ile müdahale etti. Polis ba-
sın açıklamasına müdahale sırasında ve basın açık-
laması sonrasında ara sokaklardaki müdahalelerde 
18 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı 
gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların isimleri: 
Aydan Güngör, Eda Yakar, Aysel Türkü Demirtaş, 
Selahaddin Kubatoğlu, Hasan Utku Aydın, Barış B. 
Atal, Alper Bekir Demir, Ela Beyaz, Yalçın Tekin, 
Evin Albayrak, Arife Albayrak, Ayşe Özkan, Top-
rak Biroğlu, Meriç Erdem, Bilhan Gözcü, Özgür 
Gür, Ozan Hazidere, Şeyma Karataş.

LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında yapılmak is-
tenen Onur Yürüyüşü’nün İstanbul Valiliği tara-
fından yasaklanması üzerine 30 Haziran 2019 ta-
rihinde Taksim’de İstiklal Caddesi üzerindeki Mis 
Sokak’ta basın açıklaması yapan LGBTİ+’lara ve 
ayrımcılık karşıtlarına polis biber gazı ve plastik 
mermi ile müdahale etti. Gün boyu süren müda-
haleler sonucu en az 5 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

İzmir Barosu tarafından “Nefret Suçu Mağduru 
Transları Anma Günü” kapsamında 18 Kasım 2019 
tarihinde Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi 
önünde yapılmak istenen yürüyüş polis tarafından 
engellendi. Engelleme üzerine aynı yerde basın 
açıklaması yapıldığı öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Top-
luluğu tarafından düzenlenecek “Farklı Toplumsal 
Cinsiyet Perspektiflerinden Aile” etkinliğine üni-
versite yönetimi tarafından izin verilmedi. Haber-
de, sözlü olarak bildirilen bu kararın gerekçesinin 
“LGBTİ+ ilişkisi” olduğu ifade edildi. Başvuruyu 
yapan öğrencilere taleplerine rağmen yazılı bir ka-
rar verilmediği bildirildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ’de yapılan 9. Onur 
Yürüyüşü’ne müdahale eden polis en az 17 öğ-
renciyi ve Mehmet Mutlu isimli 1 akademisyeni 
fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdaha-
le sırasında 1 öğrencinin plastik mermi ile yara-
landığı öğrenildi. Gözaltına alınanların aynı gün 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları 
bildirildi. ODTÜ Rektörlüğü 6 Mayıs 2019 tarihin-
de öğrencilere gönderdiği e-postayla, 10 Mayıs’ta 
yapılması planlanan 9. Onur Yürüyüşü’nü, Ankara 
Valiliği’nin LGBTİ+ etkinliklerine ilişkin OHAL 
zamanında aldığı yasaklama kararına dayanarak 
yasaklandığını duyurmuştu.

2 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 10 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ’de yapılan 
LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis müdaha-
lesinde gözaltına alınan öğrencilere verilen burs ve 
kredilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazı-
sı üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi 
ve Yurtlar Kurumu tarafından kesildiği öğrenildi.

17 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Barosu LGBTİQ+ 
Hakları Merkezi tarafından 17 Mayıs Homofobi, 
Bifobi, Transfobi Karşıtı Günü dolayısıyla Baro 
Eğitim Merkezi önünde yapılmak istenen basın 
açıklamasına müdahale eden polis, açıklama için 
toplanan avukatları zorla eğitim merkezi içine sok-
maya çalıştı. Müdahale sonucu gözaltına alınan kişi 
olmadığı öğrenildi.

7.4. LGBTİQ+ EYLEMLERİ

2019 yılında çeşitli kurum ve örgütler tarafından, Onur Haftası; Homofobi, Bifobi, Transfobi Kar-
şıtı Gün; Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü gibi tarihlerde yapılmak istenen toplantı ve 
gösteriler 2 kez engellendi, bu etkinliklere 4 kez müdahale edildi ve 41 kişi gözaltına alındı. 
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Oya Ersoy, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile 
siyasi parti temsilcilerinin, insan hakları savunu-
cularının, sanatçıların olduğu grup basın açıkla-
masını burada gerçekleştirdi. Polisin İHD İstanbul 
Şubesi’nin bulunduğu sokağı da abluka altına aldığı 
bildirildi.

9 Şubat 2019 tarihinde polis açıklamanın meydanda 
yapılmasına izin vermedi. Engelleme üzerine İHD 
İstanbul Şubesi önünde toplanan ve aralarında ka-
yıp yakınlarının yanı sıra HDP milletvekilleri Oya 
Ersoy, Hüda Kaya, Musa Piroğlu, CHP milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu, CHP Beyoğlu Belediye Başkanı 
adayı Alper Taş ile siyasi parti temsilcilerinin, insan 
hakları savunucularının, sanatçıların olduğu grup 
basın açıklamasını burada gerçekleştirdi. Polisin 
İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokağı da ab-
luka altına aldığı bildirildi.

16 Şubat 2019 tarihinde polis açıklamanın mey-
danda yapılmasına izin vermedi. Engelleme üze-
rine İHD İstanbul Şubesi önünde toplanan ve ara-
larında kayıp yakınlarının yanı DTK Eş Başkanı 
ve HDP milletvekili Leyla Güven’in açlık grevini 
izlemek için Avrupa’dan gelen barış heyeti üyele-
ri Ögmundur Jonasson ve Beverly Ann Keene ile 
milletvekilleri ile siyasi parti temsilcilerinin, insan 
hakları savunucularının, sanatçıların olduğu grup 
basın açıklamasını burada gerçekleştirdi. 

11 Mayıs 2019 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin 
İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır gerçek-
leştirdiği buluşmaların 737’ncisi öncesinde Galata-
saray Meydanı’na çıkan tüm sokakları barikatlarla 
kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına 
izin vermedi. Engelleme üzerine İnsan İHD İstan-
bul Şubesi önünde toplanan ve aralarında kayıp 
yakınlarının yanı sıra CHP milletvekili Sezgin Tan-

2019 yılında Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray 
Meydanı’nda buluşması 5, 12, 19 ve 26 Ocak; 2, 9, 
16 ve 23 Şubat; 2, 9, 16, 23 ve 30 Mart; 6, 13, 20 ve 
27 Nisan; 4, 11, 18 ve 25 Mayıs; 1, 8, 15, 22 ve 29 
Haziran; 6, 13, 20 ve 27 Temmuz; 3, 10, 17, 24 ve 
31 Ağustos; 7, 14, 21 ve 28 Eylül; 5, 12, 19 ve 26 
Ekim; 2, 9, 16, 23 ve 30 Kasım; 7, 14, 21 ve 28 Aralık 
2019 tarihlerinde olmak üzere 12 kez engellendi. 12 
Ekim 2019 tarihinde ise İHD İstanbul Şubesi önün-
de toplanan hak savunucularına polis biber gazı ve 
cop kullanarak müdahale etti. Müdahale sonucun-
da gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Engellenen buluşmaların bazılarına ilişkin detaylar 
aşağıdaki gibidir: 

5 Ocak 2019 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin İs-
tanbul Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır gerçek-
leştirdiği buluşmaların 719.’su öncesinde Galata-
saray Meydanı’na çıkan tüm sokakları barikatlarla 
kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına 
izin vermedi. Engelleme üzerine İnsan İHD İstan-
bul Şubesi önünde toplanan ve aralarında kayıp 
yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ile siyasi parti 
temsilcilerinin, insan hakları savunucularının, sa-
natçıların olduğu grup yürüyüşe geçti. Polisin bu 
yürüyüşü de engellemesi üzerine, Cumartesi An-
neleri ve desteğe gelenler bulundukları yerde basın 
açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını takip etmek 
isteyen basın mensuplarının polis tarafından engel-
lendiği bildirildi.

19 Ocak 2019 tarihinde Galatasaray Meydanı’na 
çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatan polis, 
açıklamanın meydanda yapılmasına izin vermedi. 
Engelleme üzerine İHD İstanbul Şubesi önünde 
toplanan ve aralarında kayıp yakınlarının yanı sıra 
HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Hüda Kaya ve 

7.5. CUMARTESİ ANNELERİ

Yakınları zorla kaybedilen Cumartesi Anneleri’nin İstanbul Galatasaray Meydanı’nda her hafta 
yaptığı oturma eyleminin 25 Ağustos 2018 tarihindeki 700. buluşması İçişleri Bakanlığı’nın talima-
tıyla Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Yasaklama kararından sonra Galatasaray 
Meydanı’na çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatan polis yapılmak istenen çok sayıda buluşmaya 
ise müdahale etmişti. 2019 yılında Galatasaray Meydanı’na çıkan sokakların kapatılması yoluyla 
yapılan engellemeler devam etti. Basın açıklamalarının Galatasaray Meydanı’nda yapılmasının 
polis tarafından engellenmesi üzerine kayıp yakınları, insan hakları savunucuları ve siyasi parti 
temsilcileri İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta basın açıklamalarını yaptılar.
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12 Ekim 2019 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin 
İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır ger-
çekleştirdiği buluşmaların 759’uncusu öncesinde 
Galatasaray Meydanı’na çıkan tüm sokakları bari-
katlarla kapatan polis, açıklamanın meydanda ya-
pılmasına izin vermedi. Engelleme üzerine insan 
hakları savunucuları ve siyasi parti temsilcileri İn-
san Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nin bulundu-
ğu sokakta bir basın açıklaması yapmak istedi. İHD 
İstanbul Şubesi önünde toplanan hak savunucula-
rına polis biber gazı ve cop kullanarak müdahale 
etti. Müdahale sonucunda gözaltına alınan olmadı-
ğı öğrenildi.

28 Aralık 2019 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin 
İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır gerçek-
leştirdiği buluşmaların 770.’si öncesinde Galatasa-
ray Meydanı’na çıkan tüm sokakları barikatlarla 
kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına 
izin vermedi. Engelleme üzerine insan hakları sa-
vunucuları ve siyasi parti temsilcileri İnsan Hakları 
Derneği İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta bir 
basın açıklaması yaptı.

rıkulu, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, TİHV 
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Ar-
jantin’deki Plaza de Mayo Anneleri’nin de olduğu 
grup basın açıklamasını burada gerçekleştirdi. Po-
lisin İHD İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokağı da 
abluka altına aldığı bildirildi.

24 Ağustos 2019 tarihinde, Cumartesi Anneleri’nin 
İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır gerçek-
leştirdiği buluşmaların 752’ncisi öncesinde Galata-
saray Meydanı’na çıkan tüm sokakları barikatlarla 
kapatan polis, açıklamanın meydanda yapılmasına 
izin vermedi. Engelleme üzerine insan hakları sa-
vunucuları ve siyasi parti temsilcileri İnsan Hakla-
rı Derneği İstanbul Şubesi’nin bulunduğu sokakta 
bir basın açıklaması yaptı. Cumartesi Anneleri’nin 
25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirmek istediği 
700. buluşma, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 
yasaklanmıştı ve o tarihten bu yana bir yıldır Cu-
martesi Anneleri’nin buluşması polis tarafından 
engellenmektedir.
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Newroz kutlaması için Norveç’ten Diyarbakır’a 
gelen Kürdistanlılarla Dayanışma İnisiyatifi üyesi 
4 kişi (Marie Sorhaug, Mads Opheim, Beth Hart-
mann ve Astrid Melmeim), 20 Mart 2019 tarihinde, 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tecridi protesto 
etmek için yaşamına son veren Zülküf Gezen’in ai-
lesine yaptıkları taziye ziyaretinden sonra gözaltına 
alındı. 4 kişinin aynı gün içinde serbest bırakıldık-
ları öğrenildi.

21 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştiri-
len Newroz kutlamaları sonrasında aralarında ço-
cuklarında bulunduğu 110 kişinin gözaltına alın-
dığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan ismi öğreni-
lenler: Tenzile İlişer, Şiyar Tam, Fidan Demir, Azize 
Kalkan, Aygül Kartal, Cahide Çelik, Melek Akman, 
Şirvan Çetinkaya, Zehra Demir, Asiye Güneyli, 
Nefide Yaşa, Hatice Sifçik, Çiğdem Ay, Ebru Gülen, 
Hatun İpek, Delal Gergin, Fadile Vural, Mahsun 
Dere, Rojbin Gurban, Nezihe Şam, Sevgi Yeli, Emi-
ne Taş ve soyadı öğrenilemeyen Gazal isimli kadın.

24 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
Newroz kutlamaları sonrasında 5’i çocuk olmak 
üzere en az 38 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanlardan isimleri öğrenilenler: Fehmi Tuncer, 
Arif Işık, Habip Karasu, Rojda Gündüz, Ömer Si-
nan Yıldız, Fırat Kaya, Haziran Özdemir, Birgül 
Ayırkan, Hakan Adıyaman, Baran Demir, Emine 
Songar, Hediye Özmen, Özgül Karabaş, Fatma Sak, 
Ergin Tüfenci, Melike Yaman, Kader Koca, Halise 
Yakut, Şerif Karçık, Dilan Karabaş, Ömer Hamo, 
Mazlum Efetürk, Özgür Karabaş, Velide Şirin, Yu-
suf Söylemez, Boran Baykara, Şahabettin Özer, Zü-
beyde Gülsüm, İbrahim Boral, Şehmus Talay, İslam 
Yıldız. 38 kişiden 1’i (İslam Yavuz) 26 Mart 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuk-
landı. 23’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 37 kişi 
ise serbest bırakıldı.

HDP İstanbul il örgütü tarafından Sultangazi ilçe-
sinde 21 Mart 2019 tarihinde düzenlenen Newroz 
kutlamasına müdahale eden polis en az 8 kişiyi gö-
zaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri öğreni-
lemedi.

Urfa’da gerçekleştirilecek Newroz kutlamasında 
sahne alacak olan sanatçılardan Hozan Serwan 20 
Mart 2019 tarihinde, Haliliye ilçesinde HDP seçim 
bürosu açılışında, Elif Rojda 21 Mart 2019 tari-
hinde Newroz kutlama alanına girişinde gözaltına 
alındı. Sanatçı Xelim Ömeri ise Newroz kutlama-
sında sahneye çıkmadan önce polis tarafından dur-
duruldu. Xelim Ömeri’nin giydiği geleneksel Kürt 
kıyafetlerini çıkarması şartıyla sahneye çıkmasına 
izin verildiği bildirildi.

Ağrı’da 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Newroz kutlaması sırasında en az 40 kişinin gözal-
tına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isim-
leri ve gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

İzmir’de 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen 
Newroz kutlaması sırasında ‘yasadışı slogan at-
tıkları’ gerekçesiyle 18 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlardan Yusuf Doğan, 
Özlem Çetin ve Murat Aydın isimli 3 kişinin savcı-
lık talimatıyla hemen serbest bırakıldığı bildirildi. 
6’sı çocuk 15 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra 22 
Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldılar. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: Şervan Vural, 
Handan Yıldız, Oktay Gök, Hasan Osman Poyraz, 
Fatma Kandemir, Mahir Erkek.

Newroz kutlamalarına katılmak için Türkiye’ye ge-
len Fransa Komünist Partisi yöneticileri Sylvie Jan 
ve Michel Laurent, 19 Mart 2019 tarihinde İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda haklarında Türkiye’ye giriş 
yasağı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sylvie 
Jan ve Michel Laurent, 20 Mart 2019 tarihinde sınır 
dışı edilerek Fransa’ya gönderildi.

7.6. NEWROZ KUTLAMALARI

2019 yılında yapılan Newroz kutlamalarına en az 8 kez müdahale edildi ve 12’si çocuk en az 261 kişi 
gözaltına alındı. 8 kişi tutuklandı, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Urfa’da yapılacak 
kutlamada sahneye çıkacak 2 sanatçı ise kutlama öncesinde gözaltına alındı. Kutlamalar için Tür-
kiye’ye gelen yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı, 2’si sınır dışı edildi. 
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20 Mart 2019 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesinde Newroz kutlamalarının yapılacağı alan 
pankart asarken gözaltına alınan HDP İlçe Yöneti-
cisi Mehmet Emin Seven, DBP Yöneticisi Nurettin 
Atsız ile Seracettin Kına ve Derya Özdemir isimli 
kişiler 22 Mart 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

24 Mart 2019 tarihinde Eskişehir’de düzenlenen 
Newroz kutlamaları sonrasında gözaltına alınan 
HDP Parti Meclisi üyesi Alper Öztürk, HDP Es-
kişehir il Eş Başkanı Enver Tek, il yönetim kurulu 
üyesi Rana Rende ve programda sunuculuk yapan 
Mustafa Görer 25 Mart 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

24 Mart 2019 tarihinde Kocaeli’nde gerçekleştirilen 
Newroz kutlamaları sonrasında aralarında kutla-
mada sunuculuk yapan Kerem Tekoğlu’nun da ol-
duğu 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişi, 27 Mart 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ‘ör-
güt propagandası yaptıkları’ iddiasıyla tutuklandı. 
Tutuklananların isimleri: Süleyman Uçman, Şah İs-
mail Tohumcu, Sezgin Güler, Yasin Yıldırım, İrfan 
Bozkurt, Kerem Tekoğlu ve Erkan Oğul.

21 Mart 2019 tarihinde Batman’da gerçekleştirilen 
Newroz kutlamalarında gözaltına alınan 32 kişi 23 
Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme ta-
rafından serbest bırakıldı.
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çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldığı öğre-
nildi. Nazife Onay ve Mehmet Dersulu’nun ayrıca 
saatlerce ters kelepçeli olarak bekletildiği ve gözaltı 
sürelerinin 2 gün uzatıldığı bildirildi.

Hatay’da yapılan 1 Mayıs mitingi sırasında taşıdık-
ları pankartlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
7 kişi (SYKP üyeleri Mert Aslan Yürek ve Çınar Taş, 
Anadolu Kültür ve Araştırma Derneği (AKA-DER) 
üyesi Mehmet Ali Ceylan, Devrimci Parti Üyesi 
Çağlar Deniz Gündüz ile Kemal Kepez, Eşref La-
tifeci ve soyadı öğrenilemeyen Cemal adlı bir kişi) 
1’i (Mert Aslan Yürek) adli kontrol şartıyla olmak 
üzere 2 Mayıs 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

30 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, KESK Sivas Şubeler Platformu tarafından 1 
Mayıs ile ilgili hazırlanan pankartın asılmasına Si-
vas Belediyesi yetkilileri tarafından izin verilmediği 
öğrenildi.

İstanbul Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen grup-
lara müdahale eden polisin toplam 124 kişiyi fizik-
sel şiddet kullanarak gözaltına aldığı ve bunlardan 
16’sının aynı gün içinde serbest bırakıldığı öğrenil-
di. Gözaltına alınanlar arasında Beşiktaş’tan Tak-
sim’e doğru yürümek isteyen SGDF üyesi 10 kişi ile 
yine Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın 
Kurtuluş Partisi üye ve yöneticisi 20 kişinin de ol-
duğu öğrenildi. Gün içinde Beşiktaş’ta 55, Şişli’de 
38, Taksim Meydanı civarında 27, Kağıthane’de 4 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 1 kişinin ise Ba-
kırköy’deki mitingde gözaltına alındığı öğrenildi.

KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 
1 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Taksim Meydanı’n-
da basın açıklaması yapmak isteyen Nazife Onay ve 
Mehmet Dersulu polis müdahalesi sonrasında fi-
ziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı. Müdaha-
le sonucu Mehmet Dersulu’nun burnunun kırıldığı 
ve Nazife Onay’ın götürüldüğü polis karakolunda 

7. 7. 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMALARI

2019 yılında 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlamak isteyenlere yönelik gerçekleşen en az 9 müdahalede 
258 kişi gözaltına alındı. 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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Yine 1 Eylül nedeniyle Diyarbakır’da yapılacak mi-
ting öncesinde polis tarafından tertip komitesine 
içinde ‘kayyım’ ve ‘saray’ ifadelerinin geçtiği slo-
ganların ve ‘barış tecrit edilemez’ sloganının yasak-
landığının bildirildiği öğrenildi.

Antalya’da yapılmak istenen basın açıklaması için 
Muratpaşa Kaymakamlığı’na yapılan başvuruya ve-
rilen yanıtta, ‘Kayyıma hayır, barışı ve demokrasiyi 
birlikte savunacağız’, ‘Savaşa, kayyıma, doğa tala-
nına karşı birlikte kazanacağız’, ‘Kayyıma, darbeye 
hayır, yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Kayyıma, dar-
beye hayır yaşasın hak, hukuk, adalet mücadele-
miz’ ve benzer içerikli afiş, pankart, dövizlerin veya 
aynı anlama gelebilecek olan sloganların etkinlik 
öncesi ve sırasında yasaklandığı belirtildi.

Batman Demokrasi Platformu tarafından Gülistan 
Caddesi’nde düzenlenmek istenen 1 Eylül Dünya 
Barış Günü şöleninin Batman Valiliği tarafından 
yasaklandığı öğrenildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenmek istenen 1 
Eylül Dünya Barış Günü mitingine Silopi Kayma-
kamlığı tarafından izin verilmediği bildirildiği.

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Van’da Musa 
Anter Parkı’nda yapılacak olan miting başvurusu-
nu kabul eden Van Valiliği’nin, mitingde ‘İrade gas-
pına hayır’, ‘Tecride hayır, barışa evet’, ‘Eş başkanlık 
mor çizgimizdir’, ‘Savaşa, sömürüye, saraylara karşı 
alanlardayız’ yazılı pankartların taşınmasına izin 
vermediği öğrenildi.

7.8. 1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

2019 yılında yapılan 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliklerine valilik ve kaymakamlıkların yasak-
lamaları ile çeşitli slogan ve pankartlara yönelik özel yasaklamalar damga vurdu. Özellikle kayyım 
atamalarına yönelik tepkilerin pankart ve sloganlarla ifade edilmesi engellendi. 
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dahale etti. Müdahalede 4 işçi gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınanların isimleri: Yunus Özgür, Ramazan 
Yıldız, Halil Cihan Özbilen ve Serkan Kaplan.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaa-
tında çalışan işçilerin maaşları ödenmediği gerek-
çesiyle, inşaatın üstlenici şirketi Taş Yapı’nın İstan-
bul Altunizade’deki merkez binası önünde 14 Ocak 
2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasına müdaha-
le eden polis 6 işçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alı-
nan işçilerin isimleri: Yunus Özgür, Özkan Özkan-
lı, Serkan Kaplan, Halil Cihan Özbilen, Ramazan 
Yıldız ve Mehmet Zeybek.

15 Ocak 2019 tarihinde, Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi inşaatında çalışan işçilerin 
hakları ödenmeden işten çıkarılmalarını protesto 
etmek için İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaptığı 
eyleme müdahale eden polis İnşaat-İş sendika-
sı Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür ile üç işçiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişinin aynı gün 
içinde ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıl-
dığı öğrenildi.

Grev yaptıkları gerekçesiyle işten atılan ve daha 
sonra açtıkları işe iade davasını kazanan, Cengiz 
Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş. işçilerinin işe iade-
lerinin yapılmamasını protesto etmek için 22 Ocak 
2019 tarihinde yaptıkları eyleme polis müdahale 
etti ve 7 işçiyi gözaltına aldı. Polis müdahalesin-
de gözaltına alınan 7 işçiden 3’ü (Köksal Eraydın, 
Arif Arslan ve Selçuk Kamiloğlu) 24 Ocak 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tu-
tuklandı. 4 işçinin (Cem Balcı, Cenk Yılmaz, Murat 
Öztürk ve Ömür Yılmaz) ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

27 Şubat 2019 tarihinde Bursa’da İnşaat İşçile-
ri Sendikası (İnşaat-İş) tarafından, Bursa Yüksek 
Hızlı Tren hattı işçilerinin ödenmeyen ücretleri ile 
ilgili yapılan eyleme yönelik polis müdahalesinde 
aralarında 3 sendika yöneticisinin de olduğu 11 

Ankara’nın Mamak ilçesinde TOKİ tarafından 
yapılan konutların inşaatında çalışan ve ücretle-
ri ödenmeyen işçilerin Kızılay’daki Güvenpark’ta 
7 Ocak 2019 tarihinde yaptığı eyleme müdahale 
eden polis 5 işçi ile işçilere destek için orada bu-
lanan Sosyalist Devrimci Gençlik üyesi 5 kişiyi ve 
Gazete Yolculuk muhabiri Devin Asyalı’yı gözaltı-
na aldı. Gözaltına alınan kişilerin aynı gün içinde 
Kabahatler Kanunu uyarınca 320 TL idari para ce-
zası kesildikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde TOKİ tarafından 
yapılan konutların inşaatında çalışan ve ücretleri 
ödenmeyen işçiler 7 Ocak 2019 tarihinde TBMM 
kapısına kendilerini zincirleyerek protesto eylemi 
düzenledi. Eyleme müdahale eden polis 4 işçiyi 
fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların isimleri: Doğukan Özkaya, Ömer Öz-
kaya, Hasan Durgaç ve Hanifi Durgaç.

9 Ocak 2019 tarihinde İnşaat İşçileri Sendikası ta-
rafından Taş Yapı isimli şirketin önünde yapılan 
basın açıklamasına müdahale eden polis 4 kişiyi 
(sendika yöneticileri Yunus Özgür, Özkan Özkan 
ile Ramazan Yıldız ve Halil Cihan Özbilen) gözal-
tına aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ 
A.Ş.’de örgütlü olan Genel-İş sendikası üyelerinin 
toplu sözleşme ile ilgili olarak Büyükşehir Beledi-
yesi önünde 11 Ocak 2019 tarihinde yapmak iste-
diği eyleme polis cop ve biber gazı kullanarak mü-
dahale etti. Polis şiddeti sonucu yaralananlar oldu-
ğu bildirildi. Müdahalede aralarında sendika şube 
yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 
Genel-İş üyesi 15 işçi gözaltına alındı.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi inşaatında çalışan ve ücretleri 
ödenmeyen işçilerin 10 Ocak 2019 tarihinde, taşe-
ron firma Taş Yapı’nın Altunizade’de bulunan mer-
kezi önünde yapmak istedikleri eyleme polis mü-

7.9. İŞÇİ ve EMEKÇİ EYLEMLERİ

2019 yılında işçi ve emekçilerin uğradıkları hak gasplarına ilişkin yapmak istedikleri gösterilere 
en az 22 kez müdahale edildi, bu müdahalelerde 160 kişi gözaltına alınırken 4 kişi (1 işçinin tutuk-
lanma gerekçesi bankalara olan kredi borcuydu) tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Müdahalelerde en az 5 kişi yaralandı, 1 kadın işçi ise işverenin fiziksel müdahalesi sonu-
cunda yaralandı. 



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

286 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

engellediği bildirildi. İşçilerin aynı gün içinde ser-
best bırakıldığı bildirildi. Gözaltına alınan işçiler-
den Umut Marangoz, gözaltında maruz kaldıkları 
işkence ile ilgili olarak basında yer alan açıklama-
sında şunları belirtti: “Gözaltında tutulduğumuz 
zamanda darp edildik, hakarete uğradık. Bir ar-
kadaşımızın çenesi yarıldı, hastanede tedavi altına 
alındı. Bir arkadaşımızın şakak kısmında bir yara 
oluştu, benim de vücudumun çeşitli kısımlarında 
yaralar var. Özsüt hakkında ve bize şiddet uygula-
yan polisler hakkında suç duyurusunda bulunaca-
ğız.”

1 Ağustos 2019 tarihinde kamu emekçilerinin 
toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde Ankara’ya 
yürüyen KESK üyelerinin Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na yapmak istediği yürüyüşe 
polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonu-
cunda yaralananlar olduğu öğrenildi. Polis müda-
halesinde 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan-
ların isimleri: KESK Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
İlhan Yiğit, Haber-Sen Genel Sekreteri Burak Usta-
oğlu, SES kadın sekreteri Selma Atabey, Tarım Or-
kam-Sen Başkanı Hamit Kurt ve Uğur Cebe. Gö-
zaltına alınanlar aynı gün içinde serbest bırakıldı.

19 Eylül 2019 tarihinde Batman’ın Sason ilçesinde, 
31 Mart 2019 seçimlerini AKP’nin kazanmasından 
sonra işten çıkartılan işçilerin AKP Batman il bi-
nası önünde yaptığı eyleme polis müdahale etti. 
Müdahale sonucu gözaltına alınanların sayısı ve 
isimleri öğrenilemedi.

Soma Holding ve Uyar Madencilik’ten tazminat 
hakları ödenmeden işten atılmaları üzerine Mani-
sa’dan Ankara’ya yürüyüş yapmak isteyen işçiler, 5 
Ekim 2019 tarihinde Kırkağaç ilçesinde jandarma 
tarafından engellendi. Soma Kaymakamlığı’nın 
yürüyüşe ilişkin yasaklama kararı Manisa 1. İdare 
Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.

Soma Holding ve Uyar Madencilik’ten tazminat 
hakları ödenmeden işten atılmaları üzerine Mani-
sa’dan Ankara’ya yürüyüş yapmak isteyen işçiler, 14 
Ekim 2019 tarihinde Kırkağaç ilçesinde jandarma 
tarafından yine engellendi. 

24 Ekim 2019 tarihinde, maaş ve tazminatlarını 
alamadıkları için Eskişehir’den Ankara’ya yürümek 
isteyen Zeytinoğlu Holding işçilerine polis biber 
gazı ve cop kullanarak müdahale etti. Müdahaleden 
etkilenen Birleşik Metal-İş sendikası Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu ile 3 işçinin hastaneye kaldırıldı-

kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların aynı gün 
içinde serbest bırakıldığı; 1 işçinin ise bankalara 
olan kredi borcu nedeniyle tutuklandığı öğrenildi.

12 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Türkiye Harp Sanayi ve Yardımcı İşkolları 
İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) tarafından, Sakar-
ya’da bulunan ve 1. Ana Bakım Fabrikası’nın Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına 
alınmasına karşı 16 Mart 2019 tarihinde Ankara’da 
düzenlenecek mitinge Ankara Valiliği’nin izin ver-
mediği öğrenildi. Ankara Valiliği’nin izin başvu-
rusunu reddetme gerekçesinin “seçim döneminde 
bulunulması ve genel güvenlik bakımından uygun 
olmadığı” değerlendirmesi olduğu bildirildi.

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesin-
deki bir maden ocağında yaşanan ve 301 madenci-
nin ölümüne yol açan iş cinayeti ile ilgili davanın 
temyiz başvurusu sonucunda, 15 yıl hapis cezasına 
hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliye edilmesi-
ni protesto etmek için, DİSK, KESK, TMMOB ve 
Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup tarafından 25 
Nisan 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesin-
deki Tünel Meydanı’nda, yapılmak istenen basın 
açıklamasına polis müdahale etti. Polis müdaha-
lesinde gözaltına alınan 4 kişinin aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

SES üyeleri tarafından ek gösterge ve güvenceli ça-
lışma talebiyle 11 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da 
Abdi İpekçi Parkı’nda yapılmak istenen eyleme po-
lis fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti. Polisin 
SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağ-
lık-İş üyesi Furkan Bircan’ı gözaltına aldığı öğrenil-
di.

İhraç edildiği işine geri dönmek için 21 Mayıs 2019 
tarihinde CHP İstanbul il binası önünde eylem ya-
pan Mahir Kılıç polis tarafından gözaltına alındı.

25 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da KESK tarafın-
dan “güvencesizliğe son” talebiyle Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmak istenen 
yürüyüşe polis tarafından izin verilmedi.

Söz verilmesine rağmen fazla mesai ve ihbar taz-
minatları ödenmeyen Özsüt isimli şirkette çalışan 
işçiler tarafından 24 Temmuz 2019 tarihinde İstan-
bul’un Kadıköy ilçesinde yapılan basına açıklaması 
sonrasında başlatılan oturma eylemine müdahale 
eden polis, 21 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sı-
rasında polisin gazetecilerin görüntü almasını da 
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ile birlikte işyeri önünde yapmak istediği açıkla-
maya firma sahibi Şükrü Ünre ve yanında bulunan 
kişiler fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti. 
Müdahalede Meya Kara’nın başına aldığı darbeler 
sonucunda yaralandığı öğrenildi.

12 Kasım 2019 tarihinde, tazminat ve fazla mesai 
hakları verilmediği için Tek Yol Plus isimli şirke-
tin İstanbul’un Beykoz ilçesinde bulunan ofisinin 
önünde basın açıklaması yapmak isteyen İnşaat-İş 
üyesi işçilere polis müdahale etti. Müdahale ne-
deniyle sendika yöneticilerinden Yunus Özgür ve 
Anıl Deniz Gider’in yaralandıkları öğrenildi.

22 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’da İstasyon 
Meydanı’nda Amed Emek ve Demokrasi Platformu 
tarafından düzenlenen mitinge “Ranta, talana, fai-
ze, israfa, savaşa değil emekçiye bütçe” yazılı pan-
kartla girmek isteyen KESK üyelerinin polis tara-
fından engellendiği, pankarttaki “savaş” kelimesi-
nin kesilerek çıkarılmasından sonra miting alanına 
girişe izin verildiği öğrenildi.

ğı öğrenildi. Aralarında sendika yöneticilerinin de 
bulunduğu 32 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

26 Ekim 2019 tarihinde, işçilerin işten çıkarılması-
nı protesto etmek için İstanbul’da Maltepe Beledi-
yesi Temizlik Birimi’ni işgal eden işçilere müdahale 
eden polis 3 kişiyi gözaltına aldı. İsimleri öğrenile-
meyen 3 kişinin aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
bildirildi.

30 Ekim 2019 tarihinde, İzmir’in Halkapınar sem-
tinde Türkerler Holding’e ait bir inşaatta çalışan ve 
ücretlerini alamadıkları için şantiyede bulunan bir 
vincin üzerine çıkarak eylem yapmak isteyen işçi-
lere müdahale eden polis 25 işçiyi gözaltına aldı. 25 
kişi 31 Ekim 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

11 Kasım 2019 tarihinde, İstanbul’un Esenyurt ilçe-
sinde çalıştığı Cihan Tekstil isimli firmadan ihbar 
ve kıdem tazminatı ödenmeksizin çıkarılan Meya 
Kara isimli işçinin, Emeğin Gücü Derneği üyeleri 
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Türkiye’deki Yokoluş İsyanı eylemcileri tarafından 
5 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi 
üzerindeki Fransız Konsolosluğu önünde yapılan 
protesto eylemine müdahale eden polis, 5 kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar: Can Tonbil, Elif 
Ünal, Semih Azad Yılan, Deniz Köse ve Hakan Ya-
par.

HDP Gençlik Meclisi’nin antik kent Hasankeyf ’i 
sular altında bırakacak olan Ilısu Barajı’nın yapımı-
nın durdurulması için 29 Temmuz 2019 tarihinde 
başlatmak istediği çadır nöbeti jandarma tarafın-
dan engellendi. İlçeye girişte HDP üyelerinin bu-
lunduğu araçların arandığı, araçta bulunan kişile-
rin GBT kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Batman’da HDP Gençlik Meclisi’nin antik kent 
Hasankeyf ’i sular altında bırakacak olan Ilısu Ba-
rajı’nın yapımının durdurulması için 30 Temmuz 
2019 tarihinde yapılan yürüyüşe müdahale eden 
polis 10 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. İsimleri öğrenilemeyen gözaltına alınan kişi-
ler, aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı.

8 Ağustos 2019 tarihinde Batman’ın Hasankeyf 
ilçesinde yapmak istedikleri nöbet eylemine izin 
verilmemesi üzerine Hasankeyf ’ten Batman’a doğ-
ru yürüyüş yapmaya başlayan ve aralarında HDP 
milletvekilleri ile HDP’li belediye eş başkanlarının 
da olduğu gruba müdahale eden jandarma 14 kişi-
yi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. İsimleri 
öğrenilemeyen gözaltına alınan kişiler, aynı gün 
içinde götürüldükleri jandarma karakolundaki ifa-
de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Hacıbektaşlı Mahal-
lesi’nde jeotermal enerji santrali kurulmasını pro-
testo etmek için 26 Ağustos 2019 tarihinde nöbet 
eylemi yapan kişilere biber gazı ile müdahale eden 
jandarma ve polis, aralarında Salihli Çevre Derneği 

6 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı 
köyünde kurulmak istenen jeotermal enerji santra-
line karşı eylem yapan köylülerin kurduğu çadırın 
jandarma müdahalesi ile söküldüğü öğrenildi. Mü-
dahalede gözaltına alınan olmadığı bildirildi.

8 Mayıs 2019 tarihinde Mazıdağı ilçesine bağlı Ka-
rataş kırsal mahallesinde tarlalarına Eti Bakır Ma-
den İşletmesi tarafından yol çalışması yapılmasını 
protesto eden köylülere müdahale eden jandarma 4 
kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

HDP Batman il örgütü ile HDP Batman Gençlik 
Meclisi üyeleri tarafından 12 Haziran 2019 tarihin-
de Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapılmak istenen 
basın açıklamasına müdahale eden polis 1 gazeteci 
(Sonya Bayık) ile aralarında il Eş Başkanları Gül-
cemal Erdinç ve İkram İrgi’nin de olduğu HDP 
üyesi 33 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanların gözaltına alınırken ve 
gözaltı aracı içinde işkence ve diğer kötü muame-
leye maruz kaldıkları öğrenildi. Basında yer alan 
haberlerde, polisin gözaltı aracının içine biber gazı 
sıktığı belirtildi. Polis şiddetinden kaynaklı olarak 
bazı kişilerin vücutlarının çeşitli yerlerinde mor-
luklar oluştuğu öğrenildi. Polisin ayrıca gazetecile-
rin çekim yapmasına da izin vermediği öğrenildi. 
Gözaltına alınan 33 kişi, 13 Haziran 2019 tarihinde 
serbest bırakıldı. 

Hasankeyf ’in sular altında kalması ile ilgili ola-
rak HDK Ekoloji Meclisi, Muğla Çevre Platformu 
(MUÇEP), Bodrum Ekoloji Platformu, Bodrum 
Eğitim-Sen, Bodrum Kadın Dayanışması, TİP, 
EMEP ve HDP tarafından 19 Haziran 2019 tari-
hinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılmak iste-
nen basın açıklamasının Bodrum’un çok kalabalık 
olduğunu gerekçe gösteren polis tarafından yasak-
landığı öğrenildi.

7.10. ÇEVRE ve KENT HAKKI EYLEMLERİ 

2019 yılında çeşitli illerde yapılması planlanan maden ocakları, enerji santralleri, taş ocakları gibi 
tesislerin çevreye vereceği zararları ifade etmek ve bu planları protesto etmek amacıyla; ayrıca Ha-
sankeyf ’te bulunan antik yapıları sular altında bırakacak olan baraj projesini, Kaz Dağları civarın-
daki maden işletmeleri için ağaçların kesilmesini ve Kanal İstanbul projesini protesto etmek ama-
cıyla çok sayıda gösteri düzenlendi. Bu gösterilere yönelik polis ve jandarma tarafından yapılan 13 
müdahalede 141 kişi gözaltına alındı. 
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İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüş başlatan Kaz 
Dağları İstanbul Dayanışması üyesi 8 kişi, 10 Ekim 
2019 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde polis 
tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltı-
na alınanların isimleri: Koray Türkay, Önder Yıl-
man, Kaan Meriç, Murat Akbaş, Cenk Usta, Kerem 
Gürsu, Baran Doğan ve Harun Turgan.

SGDF ve ESP üyeleri tarafından 29 Aralık 2019 
tarihinde AKP Kadıköy ilçe binası önünde Kanal 
İstanbul projesini protesto etmek için yapılmak 
istenen basın açıklamasına müdahale eden polis 3 
kişiyi (SGDF Eş Başkanı Deniz Bahçeci, Mert Ka-
ratağ ve Gamze Toprak) fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına aldı. Basın açıklamasını takip eden Et-
kin Haber Ajansı muhabiri Pınar Gayıp’ın da po-
lis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına 
alındığı, çevredeki kişilerin tepkisi üzerine serbest 
bırakıldığı öğrenildi.

Başkanı ve Halkevleri Hukuk Dairesi avukatı Seçil 
Ege’nin de olduğu 40 kişiyi gözaltına aldı. Müda-
hale sırasında yaralananların olduğu öğrenildi. 
Gözaltına alınan 40 kişinin aynı gün içindeki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

14 Eylül 2019 tarihinde Muş’un Bulanık ilçesine 
bağlı Arakonak köyüne yapılmak istenen taş ocağı-
nı protesto eden köylülere müdahale eden jandar-
ma 15 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale sırasında 2 
kişinin yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar 
15 Eylül 2019 tarihinde jandarma karakolundaki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gö-
zaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

İstanbul’dan Ankara’ya doğru yürüyüş başlatan Kaz 
Dağları İstanbul Dayanışması üyeleri ile Su ve Vic-
dan Nöbeti gönüllülerinden oluşan 8 kişi, 6 Ekim 
2019 tarihinde İstanbul’un Maltepe ilçesinde gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan kişilerin aynı gün ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanların isimleri: Murat Akbaş, Koray 
Türkay, Kerem Gürsu, Onur Akceylan, Canan Hak-
ko, Kaan Meriç, Cenk Usta, Eymen Demircan.



Toplantı ve Gösteri Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

290 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

açılarak yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak 
gözaltına alınan 2 lise öğrencisi, 21 Haziran 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından ser-
best bırakıldı.

Kampüs içerisindeki ağaçlık araziye KYK yurdu 
yapılmasına karşı 55 gündür nöbet eylemi yapan 
ODTÜ öğrencilerine 8 Temmuz 2019 tarihinde po-
lis biber gazı ile müdahale etti ve öğrencileri fiziksel 
şiddet kullanarak alandan uzaklaştırdı. Müdahale 
sonucu çok sayıda öğrencinin kullanılan biber ga-
zından etkilenerek fenalaştığı; 1 öğrencinin gözal-
tına alındığı ve aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yurt in-
şaatını mühürlemek için kampüse girmek isteyen 
Çankaya Belediyesi görevlilerine polis tarafından 
izin verilmediği bildirildi. Alana girmek isteyen 
akademisyenlere ve milletvekillerine de polis tara-
fından engel olunduğu öğrenildi.

17 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy il-
çesinde DEV-LİS üyeleri tarafından “Hayat 3 saate 
sığar mı?” yazılı bir pankart açılarak yapılan basın 
açıklamasına müdahale eden polis 5 kişiyi fiziksel 
şiddet kullanarak gözaltına aldı. Söz konusu 5 ki-
şinin aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldıkları bildirildi. Ancak 
gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nin Narlıdere’de Tınaztepe kampüsüne taşınma-
sına karşı fakülte binası önünde oturma eylemi ya-
pan üniversite öğrencilerinin 16 Eylül 2019 tarihin-
de eylemi sonlandırmak için yapmak istediği basın 
açıklamasına polis tarafından izin verilmedi.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın 4. yılı nedeniyle 
Ege Üniversitesi yemekhanesinde açıklama yap-
mak isteyen 12 öğrenci özel güvenlik birimlerinin 
fiziksel şiddetine maruz kaldı ve daha sonra polis 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar em-
niyetteki ifade işlemlerin ardından serbest bırakıl-

5 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesin-
de Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Ensar 
Vakfı ile yaptığı protokolü protesto etmek için bir 
basın açıklaması yapan lise öğrencilerine müdaha-
le eden polis, 7 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gö-
zaltına aldı. Gözaltına alınanların aynı gün içinde 
polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bıra-
kıldığı öğrenildi.

6 Şubat 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın Or-
tadoğu Teknik Üniversitesi’ne yapacağı ziyareti 
protesto etmek için Fizik Bölümü binası önünde 
pankart açmak isteyen 4 üniversite öğrencisi po-
lis tarafından fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına 
alındı. 4 üniversite öğrencisi 7 Şubat 2019 tarihinde 
savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 
olan ve 3 Mart 2004 tarihinde İstanbul’da öldürülen 
Önder Babat’ı anmak için, 1 Mart 2019 tarihinde 
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde top-
lanan öğrencilere polis müdahale etti. Müdahale 
sırasında 17 öğrencinin gözaltına alındığı ve bu sı-
rada yere yatırılan öğrencilere ters kelepçe takıldığı 
bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında İleri Haber 
muhabiri İzel Sezer’in de bulunduğu öğrenildi. Gö-
zaltına alınan kişiler 2 Mart 2019 tarihinde poliste-
ki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

19 Mart 2019 tarihinde İzmir’in Karşıyaka ilçesin-
de, Danıştay kararına rağmen Ensar Vakfı’nın okul-
larda sürmekte olan faaliyetlerini protesto etmek 
için yürüyüş yapan lise öğrencilerine AKP üyesi 
olduğu iddia edilen bir grubun saldırdığı öğrenildi. 
Saldırı sonrasında en az 3 lise öğrencisinin polis ta-
rafından gözaltına alındığı ve aynı gün içinde ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

20 Haziran 2019 tarihinde Liseli Genç Umut üye-
leri tarafından İzmir’de Ensar Vakfı’nın önünde 
“Ensar Vakfı’nda 45 çocuğa tecavüz edildi. Pisliği-
nizi deterjan temizlemez. Kirlisiniz” yazılı pankart 

7.11. ÖĞRENCİ EYLEMLERİ

2019 yılında öğrenciler tarafından yapılan 11 toplantı ve gösteriye müdahale edildi, bu müdahale-
lerde en az 68 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 etkinlik engellendi, üniversite kampüsünde yapılan 1 
etkinliğe katılmak isteyen öğrencilere ise özel güvenlik görevlileri fiziksel şiddet kullanarak müda-
hale etti. Öğrencilere ve akademisyenlere daha sonra Ülkü Ocakları üyesi bir grubun saldırdığı ve 
yaralananların olduğu da öğrenildi. 
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Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde 
12 Nisan 2018 günü yaralı bulunan ve kaldırıldı-
ğı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın 
(11) şüpheli ölümünün aydınlatılması için 17 Ka-
sım 2019 tarihinde İstanbul’da Taksim Meydanı’n-
da Devrimci Liseliler tarafından yapılmak istenen 
basın açıklamasına müdahale eden polis 3 kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanların isimleri: Şirin 
Yıldız, Harun Savğat ve Doğukan Uçan. 3 kişi 18 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

19 Kasım 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi’nde 
düzenlenen “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve 
Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu”na girmek isteyen 
üniversite öğrencilerine özel güvenlik görevlileri 
copla müdahale etti. Özel güvenlik görevlilerinin 
müdahalesi ile sempozyuma girmesi engellenen 
üniversite öğrencilerine daha sonra Ülkü Ocakları 
üyesi olduğu bildirilen bir grubun da saldırdığı ve 
saldırı sonucunda yaralanan öğrencilerin ve akade-
misyenlerin olduğu öğrenildi.

dı. Gözaltına alınanların isimleri: Hasan Benli, Ali 
Çadırcı, Mehmet Kasar, Güney Mengen, Ali Deniz 
Esen, Meryem Yıldırım, Egemen Uluca, Pınar Usta, 
Zelal Demir, İrem Çelikbaş, Melodi Zengin ve Zelal 
Baydemir.

Öğrenci Faaliyeti tarafından 9 Kasım 2019 tarihin-
de, artan intihar olaylarına dikkat çekmek amacıyla 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen ba-
sın açıklamasına müdahale eden polis 3 kişiyi gö-
zaltına aldı. Aynı gerekçeyle Taksim Meydanı’nda 
yapılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde ise 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 7 kişinin isimleri öğrenilemedi.

11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu il-
çesinde bulunan bir alışveriş merkezine “AKP’nin 
düzeni öldürüyor! Patronların medyası gerçekle-
ri saklıyor” yazılı pankart asan Devrimci Gençlik 
Dernekleri üyesi kişilere müdahale eden polis 7 ki-
şiyi gözaltına aldı. 7 kişi, 13 Kasım 2019 tarihinde 
yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla ser-
best bırakıldı.
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kullanarak gözaltına aldığı öğrenildi. Müdahale 
sırasında bir polis memurunun Mustafa Yılmaz 
hakkında “onlar hain, yurtdışına kaçtılar” dediği, 
daha sonra orada bulunan HDP Kocaeli milletve-
kili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun polisin fiziksel 
müdahalesine maruz kaldığı öğrenildi.

Çocukları askeri okul öğrencisi iken 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında 
tutuklanmış olan aileler ile 19 Şubat 2019 tarihin-
de Ankara’da kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın ailesinin 
Ankara Sakarya Caddesi’nde 25 Eylül 2019 tarihin-
de yapmak istedikleri basın açıklamasına müdaha-
le eden polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Aynı zamanda 
basın açıklamasını takip eden gazetecilerin de gö-
rüntü almasının engellendiği bildirildi. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: Sümeyye Yıl-
maz, Nevin Yılmaz, Hamide Göçer, Melek Çetin-
kaya.

Çocukları askeri okul öğrencisi iken 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında tu-
tuklanmış olan aileler ile 19 Şubat 2019 tarihinde 
Ankara’da kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın ailesinin 2 
Ekim 2019 tarihinde TBMM’nin Dikmen Kapısı 
önünde yaptığı basın açıklamasına müdahale eden 
polis 12 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Polisin ayrıca eylemi takip eden gazetecileri 
de engellemeye çalıştığı öğrenildi. İsimleri öğreni-
lemeyen ve her birine ayrı ayrı Kabahatler Kanu-
nu’na muhalefet’ ettikleri gerekçesiyle 320’şer TL 
para cezası kesilen 12 kişi aynı gün içinde serbest 
bırakıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde, çocukları askeri okul öğ-
rencisi iken 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili so-
ruşturma kapsamında tutuklanmış olan ailelerin 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gö-
rüşmek için gittikleri TBMM kapısında gözaltına 
alındıkları öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isim-
leri öğrenilenler: Melek Çetinkaya, Hamide Göçer, 
Emriye Yılmaz, Fatma Okka.

Askeri okulda eğitim gören çocukları 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında 
tutuklanan ailelerin 16 Eylül 2019 tarihinde AKP 
İstanbul il binası önünde yapmak istediği eyleme 
polis tarafından izin verilmedi.

18 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cadde-
si’nde oturma eylemi yapmak isteyen, 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra çocukları müebbet hapis 
cezası alan Emine Uyanık ve Melek Çetinkaya da 
polis tarafından gözaltına alındı. 

Çocuğu 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişkili ola-
rak müebbet hapis cezası ile cezalandırılan Meral 
Kuruç 19 Eylül 2019 tarihinde AKP Ankara il bina-
sı önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden 
polis tarafından gözaltına alındı.

19 Eylül 2019 tarihinde AKP il binası önüne gelen 
Şahinde Yumuş ile 19 Şubat 2019 tarihinde Anka-
ra’da kaçırılan Mustafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yıl-
maz’ın polis tarafından engellendiği öğrenildi.

19 Eylül 2019 tarihinde 15 Temmuz darbe girişi-
mi ile ilişkili olarak oğlu müebbet hapis cezası alan 
Hamide Göçer’in il binasında görüşme yaptığı 
AKP’li yetkililer tarafından “buraya gelmeye de-
vam ederseniz tutuklanacaksınız” denilerek tehdit 
edildiği bildirildi.

Çocukları askeri okul öğrencisi iken 15 Temmuz 
darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında 
tutuklanmış olan ailelerin 20 Eylül 2019 tarihinde 
AKP İstanbul il binası önünde yapmak istediği ey-
leme polis tarafından izin verilmedi.

19 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da kaçırılan Mus-
tafa Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz’ın 24 Eylül 2019 
tarihinde Ankara’da Sakarya Caddesi’nde yapmak 
istediği eyleme polis müdahale etti. Polisin Sümey-
ye Yılmaz ile 15 Temmuz darbe girişimi ile ilişki-
li olarak, askeri okul öğrencisi olan oğlu müebbet 
hapis cezası alan Melek Çetinkaya’yı fiziksel şiddet 

7.12. ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN AİLELERİ 
TARAFINDAN YAPILAN EYLEMLER

Çocukları askeri okul öğrencisi iken 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturma kapsamında 
tutuklanmış olan aileler tarafından 2019 yılı içinde yapılan, zaman zaman kaçırılmış kişilerin ai-
lelerinin de katıldığı en az 9 gösteriye müdahale edildi. Bu müdahalelerde 35 kişi gözaltına alındı. 
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müdahale eden polis aralarında HDP Parti Mecli-
si üyesi Adalet Aydın’ın da olduğu HDP üyesi 22 
kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün 
içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’a gitmek is-
teyen Diyarbakır’ın Eğil ilçesinin Belediye Eş Baş-
kanı Gülistan Ensarioğlu ile Silvan ilçesinin Bele-
diye Eş Başkanı Naşide Toprak’ın kent merkezine 
girişi polis tarafından engellendi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi önünde yapılmak istenen eyleme polis 
gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. HDP 
Batman milletvekili Ayşe Acar Başaran’ın polis şid-
deti nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde, HDP Diyarbakır il bi-
nası etrafındaki polis ablukasını protesto etmek 
için oturma eylemi yapanlara polis fiziksel şid-
det kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında 
HDP Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla 
Güven, HDP Diyarbakır milletvekili Semra Güzel 
ve HDP Muş milletvekili Gülistan Koçyiğit’in yara-
landığı öğrenildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Van’da yapılmak istenen 
eylemlere polis müdahale etti. Müdahale sonucu 14 
kişinin fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı-
ğı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: DBP 
Van il Eş Başkanı Ökkeş Kava, HDP Edremit ilçe 
Eş Başkanı Barış Canis, Muradiye Belediye Meclis 
Üyesi Menican Gülmez, HDP Van milletvekilleri-
nin danışmanları Ümit Öner ve Mahmut Duman, 
Fırat Sarısaç, Dilan Yıldız, Ecevit Ceylancı, Rıza 
Sucai, Bahar Orhan, Nejla Tartan, Fırat Keser, Ati-

Diyarbakır, Van ve Mardin’e kayyım atanmasını 
protesto etmek için 19 Ağustos 2019 tarihinde Di-
yarbakır’da yapılan eylemlere polis gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Gün boyu süren mü-
dahaleler sonucu yaralananların ve gözaltına alı-
nanların olduğu öğrenildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde Van Büyükşehir Beledi-
yesi binası önünde toplanan ve aralarında beledi-
ye eş başkanları ile HDP milletvekilinin de olduğu 
gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu gözal-
tına alınan olmadığı bildirildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da Taksim Mey-
danı’nda basın açıklaması yapmak isteyen ve ara-
larında HDP milletvekillerinin de olduğu gruba 
müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanlardan isimleri öğrenilenler: HDP Parti 
Meclisi üyesi Nesimi Aday, HDP Ümraniye İlçe Eş 
Başkanı Damla Savcı, HDP il yöneticisi Sıtkı Tatlıcı 
ve Vedat Fidan.

19 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Cad-
desi’nde yapılmak istenen basın açıklamasına mü-
dahale eden polis aralarında HDP Ankara İl Eş 
Başkanı Hüseyin Geveri’nin de olduğu 9 kişiyi gö-
zaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde po-
listeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
Gözaltına alınanlar: Hüseyin Geveri, HDK Ankara 
Eş Sözcüsü Fatma Kılıçarslan, Demokratik Alevi 
Derneği (DAD) Mamak Şube Eş Başkanı Hasan 
Altun, HDP Parti Meclisi üyesi Yağmur Yurtsever, 
HDP il yöneticisi Betül Koca, Ecem Polat, Mustafa 
Bayraktar, Mustafa Uğur Akkaya ve Zarif Kesiciler.

19 Ağustos 2019 tarihinde Muğla’da Sınırsızlık 
Meydanı’nda yapılmak istenen basın açıklamasına 

7.13. BELEDİYELERE KAYYIM ATAMALARINA YÖNELİK 
PROTESTOLAR 

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerin ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, 
Mardin ve Van büyükşehir belediye eş başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı ve 
bu illere kayyım atandı. Bu üç ile ve 29 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesine; 4 Kasım 2019 
tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesine; 15 Kasım 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesine; 18 Aralık 
2019 tarihinde Muş’un Bulanık ve Varto ilçeleri ile Erentepe beldesine; 21 Aralık 2019 tarihinde ise 
Diyarbakır’ın Sur ilçesine kayyım atanmasını protesto etmek için yapılan 61 gösteriye müdahale 
edildi, bu müdahalelerde 461 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 2’si ev hapsi, 43’ü ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müdahaleler sırasında aralarında milletvekilleri ile belediye 
eş başkanlarının da olduğu en az 20 kişi yaralandı. 
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kaldığı ve HDP Diyarbakır milletvekili Remziye 
Tosun’un fenalık geçirdiği öğrenildi. Polisin ayrıca 
eylemleri takip eden gazetecilere de müdahale edip 
onları gözaltına almakla tehdit ettiği öğrenildi.

21 Ağustos 2019 tarihinde Muğla’nın Bodrum ve 
Datça ilçelerinde HDP üyeleri tarafından yapılan 2 
ayrı basın açıklamasına müdahale eden polis, ara-
larında HDP Muğla İl Eş Başkanı Belgin Koç, HDP 
Datça ilçe Eş Başkanı Hürriyet Karadeniz ile aka-
demisyenler Faruk Alpkaya ile Zeliha Etöz’ün de 
olduğu toplam 35 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar 22 Ağustos 2019 
tarihinde polisteki ifade işlemlerinin ardından ser-
best bırakıldı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan ki-
şilerden isimleri öğrenilenler: Hürriyet Karadeniz, 
Hülya Oğuz, Faruk Alpkaya, Hakkı Çetin Özdemir, 
Turan Yıldız, Melda Omay, Ferhan Umruk, Aysan 
Başta, Zeliha Etöz, Gülden Hamurcu, Ömer Gü-
ven, Güngör Erçil, Şaziye Genç, Müyesser Yazaroğ-
lu, Sinan Önelge, Kazım Çelik, Seyfullah Usta, Ali 
Yüksel Şahin, Aziz Temizbaş.

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’da protesto eylemi 
yapmak isteyenlere polis biber gazı, tazyikli su ve 
plastik mermi ile müdahale etti. Müdahale sonucu 
aralarında İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkan 
Yardımcısı Murat Bozdemir ile Eğitim-Sen Van 
Şube Başkanı Bedri Yamaç ve oğlu Velat Yamaç’ın 
da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan 
protesto eylemlerine yönelik polis müdahalesi sıra-
sında gözaltına alınan 15 kişi 21 Ağustos 2019 tari-
hinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.

21 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 20 Ağustos 2019 tarihinde Van’da yapılan 
eylemlere yönelik polis müdahaleleri sırasında 
gözaltına alınan 34 kişinin gözaltı süresinin 1 gün 
uzatıldığı öğrenildi. Haberde ayrıca gözaltına alı-
nanların evlerinin polis tarafından basıldığı ve ev-
lerde arama yapıldığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan 
basın açıklamaları ve protesto eylemlerini takip 
ettiği sırada polis tarafından fiziksel şiddet kulla-
nılarak gözaltına alınan gazeteci Yelda Özbek, 21 
Ağustos 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Fiziksel şiddet kullanılarak ve yerde sürüklenerek 
gözaltına alınan Yelda Özbek, gözaltına alındıktan 

ye Şen ve Cüneyt Anar. Ayrıca polis müdahaleleri 
sırasında HDP Ağrı milletvekili Abdullah Koç ile 
görevden alınan Van Belediye Eş Başkanı Bedia 
Özgökçe Ertan’ın yaralandığı bildirildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’de yapılmak 
istenen eylemlere polis biber gazı ve plastik mer-
mi kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında 
yoğun bir şekilde biber gazına maruz kalan HDP 
Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları ve HDP 
İzmir milletvekili Serpil Kemalbay’ın hastaneye 
kaldırıldığı öğrenildi. Ayrıca Dargeçit ilçesinden 
Mardin merkezine gelmek isteyen bir grubun kent 
merkezine girişinin engellendiği, grup içinde yer 
alan Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri 
Rıdvan Çelik, Fatma Duran ve Hasan Arıkan’ın gö-
zaltına alındığı öğrenildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Çağlayan Adli-
yesi önünde eylem yapmak isteyen avukatlara polis 
fiziksel şiddet kullanarak müdahale etti.

20 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy il-
çesinde yapılmak istenen eyleme polis fiziksel şid-
det kullanarak müdahale etti. Müdahale sırasında 
1 kişinin yaralandığı en az 10 kişinin ise gözaltına 
alındığı öğrenildi.

20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’nın Yenimahalle 
ilçesinde Batıkent Dayanışma Platformu tarafın-
dan yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. 
Müdahale sırasında Murtaza Kocabaş isimli 1 kişi 
gözaltına alındı.

21 Ağustos 2019 tarihinde Van’da yapılmak istenen 
eyleme yönelik polis müdahalesi sırasında bir kişi, 
girdiği kahvehanede polis tarafından fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Polisin bu kişiyi gö-
zaltına alırken kafasına kask ile vurduğu anlara dair 
video kayıtları basına yansıdı. Polis şiddeti ile ilgili 
Van Valiliği tarafından 21 Ağustos 2019 tarihinde 
yapılan açıklamada, “Saldırıda bulunan şahıs kova-
lamaca sonucu zor kullanılarak yakalanmıştır. Şah-
sın 2013 yılında PKK terör örgütünün kırsal alanı-
na katılım yaptığı, 2014 yılında Diyarbakır ilinde 
güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu ve çok sayıda 
suç kaydının olduğu ayrıca, psikolojik rahatsızlığı-
nın (şizofren) bulunduğu anlaşılmıştır.” denildi.

21 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır’da protesto 
için eylem yapanlara polis biber gazı ve tazyikli su 
ile müdahale etti. Müdahale sonucu en az 30 kişi 
gözaltına alındı. Müdahale sırasında HDP mil-
letvekillerinin de polisin fiziksel şiddetine maruz 
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alınanların aynı gün içinde adli tıp muayenesinden 
sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. Gözaltına 
alınanlardan isimleri öğrenilenler: Sevtap Aktağ, 
Hülya Osmanağaoğlu, Feride Eralp, Yonca Verdi-
oğlu Şık, Aysun Çeper, Ayfer Koçak, Şehriban Ak-
kuş, Feride Eralp, Ayşe Güldane Özdoğan ve Merve 
Öztep.

23 Ağustos 2019 tarihinde HDP Gençlik Meclisi 
tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılmak 
istenen basın açıklamasına müdahale eden polis, 
aralarında gazeteciler Berfin Aslan ve Mehmet Şa-
hin’in de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanlar 24 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Umut Akgül, Gam-
ze Taşçı, Selda Erbil, İlayda Çalasın, Melek Andan, 
Rojen Zaman, Berfin Aslan, Mehmet Şahin, Metin 
Yılmaz, Volkan Atmaca, Perihan Erkılınç Okay.

HDP ve İHD tarafından 22 Ağustos 2019 tarihinde 
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yapılmak istenen 
eyleme yönelik polis müdahalesinde gözaltına alı-
nan 9 kişi, 23 Ağustos 2019 tarihinde emniyetteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gö-
zaltına alınıp serbest bırakılanların isimleri: Nuray 
Baykent, Onur Baykent, Yahya Anık, HDP Balıke-
sir İl Eş Başkanı Mehmet Ağa Benli, Salih Yaman, 
Gülderen Kasap, Zekiye Aygün, İbrahim Özmen ve 
Hüseyin Gürbüz.

22 Ağustos 2019 tarihinde Ankara’nın Mamak il-
çesinde Ankara Mamak Platformu tarafından ya-
pılmak istenen basın açıklamasına yönelik polis 
müdahalesinde gözaltına alınan 17 kişi, 23 Ağustos 
2019 tarihinde emniyetteki ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı. Gözaltına alınıp serbest 
bırakılanlardan isimleri öğrenilenler: B. A. (12), 
Ramazan Karakoç, Vezir Coşkun Parlak, Deniz 
Akıl, Orhan Ünlü, Mustafa Akkaya, Aydın Yıldız, 
Celal Ertürk, Sibel Göktaş, Zarife Çamala, Yücel 
Yavuz, Dilan Karayel.

HDP tarafından 26 Ağustos 2019 tarihinde Van’da, 
Mardin’de ve Ankara’nın Keçiören ilçesinde yapıl-
mak istenen basın açıklamaları polis tarafından 
engellendi.

HDP tarafından 28 Ağustos 2019 tarihinde Diyar-
bakır’ın Yenişehir ilçesinde yapılan oturma eylemi 
sonrasında, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federas-
yonu (SGDF) üyesi Sedat Türlü’nün polis tarafın-
dan gözaltına alındığı öğrenildi.

sonra konulduğu araçta da polisin fiziksel şiddeti-
ne maruz kalmıştı.

21 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, 20 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’de 
yapılan basın açıklamaları ve protesto eylemlerini 
takip ederken gözaltına alınan 5 gazeteci hakkın-
daki soruşturmanın savcılık tarafından genişletil-
diği öğrenildi. Gözaltındaki gazetecilerin isimleri: 
Mezopotamya ajansı muhabirleri Ahmet Kanbal 
ve Mehmet Şah Oruç ile Jinnews muhabiri Rojda 
Aydın, gazeteciler Nurcan Yalçın ve Halime Parlak.

22 Ağustos 2019 tarihinde kayyım atamalarını ve 
İzmir Valiliği’nin 10 günlük eylem yasağını protes-
to etmek için Bayraklı Adliyesi önünde basın açık-
laması yapmak isteyen ÇHD, ÖHD ile İHD üyesi 
avukatlara ve demokratik kitle örgütlerinin üye ve 
temsilcilerine müdahale eden polis 26 avukatı ve 
Seyri Sokak muhabiri Oktay İnce’yi fiziksel şiddet 
kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 
isimleri: Oktay İnce, Bahattin Özdemir, Fırat San-
dalcı, ÖHD Eş Başkanı Fatma Demirer, İHD İzmir 
Şube Başkanı Zafer İncin, Mecit Yıldırım, Nezahat 
Akın, Şükran Eroğlu, Sozdar Ortaç, Mehmet Baran 
Selanik, Dilan Gündüz, Hatice Aslan Atabay, Yunus 
Emre Güneş, Sadiye Unutur, Leyla Çelik, Ferhat 
Konur, Emel Diril, Veysi Çetin, Şule Hızal Arslan, 
Erdoğan Akdoğdu, Aysun Kilivan Sidal, Gül Kireç-
kaya, İmdat Ataş, Nergiz Tuba Arslan, Hazal Aydın, 
Ertan Güngör. Gözaltına alınan 26 avukat aynı gün 
içinde sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıka-
rılmadan serbest bırakıldı.

HDP tarafından 25 Ağustos 2019 tarihinde Van’da 
yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti ve 
6 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 6 
kişinin aynı gün içinde serbest bırakıldıkları öğre-
nildi. Gözaltına alınanların isimleri: Göksel Altu-
ni, İbrahim Genç, İpekyolu Belediye Meclisi üyesi 
Hayrettin Alan, Seyit Kılıç, Hasan Güven ve Kemal 
Yıldırım.

25 Ağustos 2019 tarihinde Mardin’de Karayolları 
Parkı’nda basın açıklaması yapmak isteyen HDP’li 
milletvekillerine polis fiziksel şiddet kullanarak 
müdahale etti.

24 Ağustos 2019 tarihinde Kadınlar Birlikte Güçlü 
Platformu tarafından İstanbul’un Beşiktaş ilçesin-
de yapılmak istenen basın açıklamasına polis mü-
dahale etti ve 23 kadın ile gazeteci Taylan Öztaş’ı 
fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına 
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5 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesin-
de yapılan insan zinciri eylemine müdahale eden 
polis aralarında Lice Belediye Eş Başkanları Tarık 
Mercan ile Ruken Yılmaz, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi meclisi üyeleri Sevim Coşkun ve Şehri-
ban Zohurli’nin de olduğu toplam 7 kişiyi gözaltına 
aldı.

5 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de Alsancak Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde yapılmak istenen 
basın açıklamasına polis müdahale etti. Gözaltına 
alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu Hacay 
Yılmaz ve HDP İzmir il yöneticisi Aziz Benli’nin 
yaralandığı öğrenildi. Müdahale sırasında ayrıca 
HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay’a polisin 
tekme attığı bildirili. Gazetecilerin görüntü alma-
sına engel alan polis, Seyri Sokak muhabiri Oktay 
İnce’yi gözaltına aldı. Müdahale sonrasında gözal-
tına alınan 3 kişi aynı gün içinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınanlar: Oktay İnce, Ahmet Tuğaç ve Aziz Benli. 
Gözaltına alınan 3 kişi 6 Eylül 2019 tarihinde po-
listeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

HDP tarafından 4 Eylül 2019 tarihinde İstanbul 
Beşiktaş’ta yapılmak istenen basın açıklamasına 
yönelik polis müdahalesi sonrasında gözaltına alı-
nan ve aralarında İHD yöneticisi Doğan Özkan’ın 
da olduğu 10 kişi 5 Eylül 2019 tarihinde polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

8 Eylül 2019 tarihinde, Ankara’nın Mamak ilçesin-
de bildiri dağıtan ve aralarında HDP Mamak İlçe 
Eş Başkanı’nın da olduğu 8 kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların aynı gün 
içinde polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlara ayrıca 
250’şer TL para cezası kesildiği bildirildi. Gözaltına 
alınanların isimleri: HDP Mamak İlçe Eş Başkanı 
Nasihat Varlı, Dilan Karaer, Adem Bucağı, Hüseyin 
Çelik, Celal Ataş, Muhammed Batur, Ercan Özbey, 
Kazım Coşkun.

8 Eylül 2019 tarihinde kayyım atamaları ile ilgili 
olarak HDP Batman il örgütü tarafından bastırılan 
bildirilere ve çıkartmalara il binasına gelen polis ta-
rafından savcılık kararı ile el konuldu.

Kayyım atamaları ile ilgili olarak HDP Genel Mer-
kezi tarafından bastırılan bildiri ve çıkartmalara 8 
Eylül 2019 tarihinde HDP İzmir il binasına gelen 
polis tarafından İzmir Cumhuriyet Savcılığı kara-
rı ile el konulduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcı-

2 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir il-
çesinde yapılmak istenen eylem polis tarafından 
engellendi. Polisin haber takibi yapmakta olan ga-
zetecileri de engellediği bildirildi.

2 Eylül 2019 tarihinde, aralarında HDP milletve-
killerinin de bulunduğu bir grup tarafından Mar-
din’deki Karayolları Parkı’nda yapılmak istenen 
oturma eylemi de polis tarafından engellendi.

HDP tarafından Ankara’da Sakarya Caddesi’nde 
yapılmak istenen basın açıklamasına polis müda-
hale etti. Müdahale sonucu 10 kişi fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar-
dan isimleri öğrenilenler: HDP il yöneticisi Be-
tül Koca, Veli Saçılık, HDP Mamak ilçe yöneticisi 
Abuzer Kısa, Ali Özkan, Dilan Karaer, Onur Emre, 
Muhammet Şuayip Polat. Gözaltına alınanların 
aynı gün içinde serbest bırakıldığı bildirildi.

HDP tarafından 4 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da 
Beşiktaş’ta yapılmak istenen basın açıklamasına 
polis müdahale etti. Müdahale sonucu çok sayıda 
kişinin fiziksel şiddet kullanılarak gözaltına alındı-
ğı öğrenildi.

4 Eylül 2019 tarihinde aralarında HDP’li milletve-
killerinin de olduğu bir grup tarafından İzmir’de 
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 
yapılmak istenen basın açıklaması polis tarafından 
engellendi.

HDP tarafından Ankara’da Sakarya Caddesi’nde 
yapılmak istenen basın açıklamasına polis müda-
hale etti. Müdahale sonucu aralarında HDP Ankara 
il eş başkanlarının da olduğu 22 kişi fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Müdahale sırasında 
polisin gazetecilerin görüntü almasını engellemeye 
çalıştığı bildirildi. Gözaltına alınırken kafası beton 
zemine vurulan Veli Saçılık’ın kafa travması şüphe-
siyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Gözaltına 
alınanların aynı gün içinde serbest bırakıldığı bil-
dirildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilen-
ler: Zeyno Bayramoğlu, Aslı Viyan Saraç, Veli Sa-
çılık, Fatma Kılıçarslan, Hasret İrem Korucu, Betül 
Koca, Fatma Önen, Dilan Karaer.

5 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da Çankaya Beledi-
yesi önünde yapılmak istenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanların aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
bildirildi. 
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gün içinde serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların 
isimleri: Mustafa Kazak, Recep Acar, Ferhat Harun 
Pehlivan, Hacay Yılmaz, Şerafettin Yetin ve Yurda-
kul Üstekler.

17 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ey-
leme katılan bir kişinin hakkında yakalama kararı 
olduğu gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan kişinin ismi öğrenilemedi.

17 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da otobüse kart 
basmadan binme eylemi yaptıkları için gözaltına 
alınan 6 kişi 20 Eylül 2019 tarihinde sevk edildikle-
ri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

25 Eylül 2019 tarihinde HDP tarafından İstan-
bul’un Esenyurt ilçesinde yapılan “Demokrasi Nö-
beti” eylemine biber gazı ve plastik mermi ile mü-
dahale eden polis, 6 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakıldı.

27 Eylül 2019 tarihinde HDP tarafından İstan-
bul’un Esenyurt ilçesinde yapılmak istenen “De-
mokrasi Nöbeti” eylemine müdahale eden polis 5 
kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler aynı 
gün içinde savcılık ifadelerinin ardından serbest 
bırakıldı. Ayrıca eylemi takip eden gazetecilerin 
görüntü almasının polis tarafından engellendiği 
öğrenildi.

29 Eylül 2019 tarihinde yine İstanbul’un Esenyurt 
ilçesinde yapılmak istenen “Demokrasi Nöbeti” 
eylemine plastik mermi ve biber gazı ile müdahale 
eden polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin gö-
zaltına alınırken ve götürüldükleri gözaltı aracında 
polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları öğrenil-
di. Müdahale sonucu aralarında HDP milletveki-
li Kemal Bülbül’ün de olduğu çok sayıda kişinin 
yaralandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar 30 Eylül 
2019 tarihinde ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 
yapmak isteyen ve aralarında HDP milletvekilleri-
nin de olduğu gruba polis tazyikli su ile müdahale 
etti. Polisin en az 26 kişiyi fiziksel şiddet kullana-
rak gözaltına aldığı bildirildi. Gözaltına alınanların 
isimleri: Lice Belediye Eş Başkanı Ruken Yılmaz, 
ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, 
Ceylan Aslan, Nevriye Çur, Emine Kaya, Şehriban 
Zuğurli, Fatma Kavmaz, Zeyyat Ceylan, Mahmut 

lığı’nın bu kararının söz konusu bildiri ve çıkart-
malar hakkında Mardin 2. Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından alınan toplatma kararına dayandırıldığı 
bildirildi.

8 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde HDP İlçe Eş 
Başkanı’na ait arabanın polis tarafından durdurul-
duğu ve araçta yapılan aramada kayyım atamaları 
ile ilgili bildiri ve çıkartmalara el konulduğu öğre-
nildi.

8 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçe-
sinde eylem yapan HDP üyelerine müdahale eden 
polis, aralarında HDP Avcılar İlçe Eş Başkanı’nın 
da olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan-
ların aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına 
alınanların isimleri: HDP Avcılar İlçe Eş Başkanı 
Mahmut Cakan, Murat Cakan, Metin Dağ, Alattin 
Duygun, Ali Çakıl, Mustafa Duman, Mevlut Çalış-
kan, Mevlüt Yalpazoğlu ve Hüsnü Taş.

7 Eylül 2019 tarihinde HDP Mersin il binasına ası-
lan “Kayyum irade gaspıdır halk iradesi esastır” ya-
zılı pankart polis tarafından valilik yasağı gerekçe 
gösterilerek indirildi.

HDP tarafından Mardin’de yapılmak istenen basın 
açıklaması HDP il binasını abluka altına alan polis 
tarafından engellendi.

“Eş Başkanlık Mor Çizgimizdir” sloganıyla HDP 
Ankara Kadın Meclisi tarafından Ankara’da Tunalı 
Hilmi Caddesi’nde 16 Eylül 2019 tarihinde yapılan 
yürüyüşe müdahale eden polis, aralarında HDP 
Ankara İl Eş Başkanı’nın da olduğu 9 kişiyi fiziksel 
şiddet kullanılarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan-
lar aynı gün içinde serbest bırakıldı. Gözaltına alı-
nanların isimleri: HDP Ankara İl Eş Başkanı Zey-
no Bayramoğlu, Aslı Bayramoğlu, Bedriye Irmak, 
Emine Kaya, Betül Koca, Aslı Viyan Saraç, Birsen 
Kaya, Sibel Polat, Yağmur Yurtsever.

HDP İzmir Kadın Meclisi tarafından 16 Eylül 2019 
tarihinde Alsancak’ta yapılmak istenen basın açık-
lamasına polis izin vermedi. Polisin engellemesi 
üzerine HDP milletvekilleri polis ablukası altında 
basın açıklaması yaptı.

17 Eylül 2019 tarihinde İzmir’in Konak ilçesindeki 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılmak 
istenen basın açıklamasına müdahale eden po-
lis 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar aynı 
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Eş Başkanı Nilü-
fer Elik Yılmaz’ın 4 Kasım 2019 tarihinde İçişleri 
Bakanlığı tarafından görevinden alınarak yerine 
kayyım atanmasını protesto etmek üzere beledi-
ye binası önünde HDP tarafından yapılmak iste-
nen basın açıklaması, binayı ablukaya alan polis 
tarafından engellendi. Polisin basın açıklamasına 
katılmak isteyen kişileri genel bilgi taramasından 
geçirdiği, bu sırada Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı 
Zeyni İpek’in polisin fiziksel şiddetine maruz kal-
dığı, daha sonra polisin gruba kalkanlar ile müda-
hale ettiği öğrenildi.

Urfa’nın Suruç ilçesinin Belediye Eş Başkanı Hatice 
Çevik’in görevden alınarak yerine kayyım atanma-
sını protesto etmek amacıyla HDP Urfa il örgütü 
tarafından, 16 Kasım 2019 tarihinde belediye bina-
sına doğru yapılmak istenen yürüyüşe müdahale 
eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. HDP milletvekili 
Ayşe Sürücü’nün polis müdahalesi nedeniyle fena-
lık geçirdiği bildirildi. Gözaltına alınan 5 kişi (HDP 
il Eş Başkanları Mikail Gözen ve Emine Çetiner, 
Belediye Meclisi üyeleri Fatma Taş Ekmez, Nahide 
Kılıç, HDP il yöneticisi Ferit Tamga) aynı gün ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

18 Aralık 2019 tarihinde Muş’un Bulanık, Varto ve 
Erentepe belediyelerine kayyım atanmasını protes-
to etmek için Muş’ta basın açıklaması yapmak iste-
yen HDP üyelerine polis engel oldu.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinin Belediye Eş Başkanları 
Filiz Buluttekin ile Cemal Özdemir’in 23 Aralık 
2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuk-
lanmasının ardından Diyarbakır Adliyesi önünde 
açıklama yapmak isteyen HDP üye ve yöneticileri 
polis tarafından engellendi. Polisin görüntü almak 
isteyen gazetecileri de kalkanlar ile alandan uzak-
laştırdığı bildirildi.

Azarak, Yunus Özdemir, Muhammet Erlas, Zül-
küf Birgül, Hüseyin Aytekin, Yusuf Andan, Yusuf 
Ziya Yavuz, Tahsin Donat, İbrahim Kaya, Mehmet 
Sait Demir. Gözaltına alınan 26 kişi 12 Ekim 2019 
tarihinde mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme 2 kişi-
yi (HDP Bağlar ilçe Eş Başkanı Fatma Kavmaz ve 
HDP Parti Meclisi üyesi Şahin Tanrıverdi) ‘örgüt 
propagandası yapma’ gerekçesiyle ev hapsi şartı ile, 
24 kişiyi ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla 
serbest bıraktı.

HDP tarafından Diyarbakır’da 11, 12 ve 13 Ekim 
2019 tarihlerinde yapılmak istenen basın açıkla-
maları ve oturma eylemleri, Valilik yasağı gerekçe 
gösterilerek polis tarafından engellendi. 10 Ekim 
2019 tarihinde gözaltına alınan kişilerin 12 Ekim 
2019 tarihinde götürüldükleri Diyarbakır Adliyesi 
önünde toplananlara müdahale eden polisin, HDP 
milletvekili Saliha Aydeniz’e fiziksel şiddet uygula-
dığı öğrenildi.

HDP tarafından Van’da 11 Ekim 2019 tarihinde 
yapılmak istenen oturma eylemi polis tarafından 
engellendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Cizre Belediyesi’ne 
kayyım atamasını protesto etmek için HDP Cizre 
ilçe binası önünde 29 Ekim 2019 tarihinde yapıl-
mak istenen basın açıklamasına polis cop ve kalkan 
ile müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında 
HDP milletvekili Nuran İmir’in de olduğu çok 
sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. En az 4 kişi-
nin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan 4 kişinin 30 Ekim 2019 tarihinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar-
dan HDP’li Belediye Meclisi üyeleri Mesut Üçkaç 
ve Serhat Küçük ile Abdullaziz Arslan adli kontrol 
şartıyla, Neim İnedi ise emniyetteki ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakıldı.
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sıktığı görüntüler 14 Ekim 2019 tarihinde basında 
yer aldı. Haber takibi yapan gazetecilerin de polis 
tarafından engellendiği bildirildi. Gözaltına alınan 
3 kişi aynı gün ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı.

HDP tarafından Mersin’de Özgür Çocuk Parkı’n-
da 14 Ekim 2019 tarihinde yapılmak istenen basın 
açıklaması, parkın girişini kapatan polis tarafından 
engellendi. Polisin HDP Mersin il binası önünde de 
açıklamaya izin vermediği öğrenildi.

HDP Diyarbakır il binası önünde 14 Ekim 2019 
tarihinde yapılmak istenen basın açıklamasına po-
lis, valilik yasağını gerekçe göstererek biber gazı 
ve copla müdahale etti. Müdahale sırasında HDP 
milletvekilleri Saliha Aydeniz, Dersim Dağ, Semra 
Güzel ve Musa Farisoğulları’nın da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bil-
dirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kadın Mec-
lisi Eş Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, HDP mil-
letvekili ve HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyi-
ğit ile ESP, SYKP, DBP, Devrimci Parti, Yeşiller ve 
Sol Gelecek Partisi, Sosyalist Dayanışma Platformu 
(SODAP) ve Halkevleri’nden kadın eş sözcü, eş 
başkan ve başkanlar tarafından 14 Ekim 2019 ta-
rihinde İstanbul Taksim Hill otelde yapılmak iste-
nen basın toplantısı, kaymakamlık yasağını gerekçe 
gösteren polisler tarafından engellendi. Açıklama-
nın İHD İstanbul şubesinde yapıldığı öğrenildi.

HDP tarafından 15 Ekim 2019 tarihinde İstan-
bul’un Esenyurt ilçesinde yapılmak istenen basın 
açıklamasına biber gazı ve plastik mermi ile mü-

10 Ekim 2019 tarihinde HDP Ankara il örgütü ta-
rafından TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
askeri harekatını protesto etmek için Ankara’da Sa-
karya Caddesi’nde yapılmak istenen basın açıkla-
masına müdahale eden polis 8 kişiyi gözaltına aldı. 
8 kişi 11 Ekim 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

HDP Ankara il örgütü tarafından 11 Ekim 2019 
tarihinde Ankara’da Sakarya Caddesi’nde yapılmak 
istenen basın açıklamasına yönelik polis müdaha-
lesinde ise 11 kişi gözaltına alındı.

HDP Adana il örgütü tarafından 12 Ekim 2019 ta-
rihinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılmak iste-
nen basın açıklaması polis tarafından engellendi.

12 Ekim 2019 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde 
Boyun Eğme gazetesinin dağıtımı yapan TKP üye-
si 16 kişi TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatına ilişkin gazete başlıkları gerekçe gösteri-
lerek gözaltına alındı.

12 Ekim 2019 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde 
Sosyalist Cumhuriyet gazetesinin dağıtımı yapan 
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) üyesi 4 kişi 
TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hareka-
tına ilişkin gazete başlıkları gerekçe gösterilerek 
gözaltına alındı.

HDP tarafından 14 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ın 
Cizre ilçesinde yapılmak istenen basın açıklama-
sına müdahale eden polis, 3 kişiyi (HDP Şırnak İl 
Eş Başkanı Zeynep Unat, HDP Parti Meclisi üyesi 
Nurettin Turgut ve HDP Şırnak milletvekili Nural 
İmir’in danışmanı Emin Küni) fiziksel şiddet kul-
lanarak gözaltına aldı. Müdahale sırasında polisin 
HDP Şırnak İl Eş Başkanı Zeki İrmez’in boğazını 

7.14. KUZEY ve DOĞU SURİYE’YE ASKERİ HAREKATA 
YÖNELİK PROTESTOLAR 

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılma-
sına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 8 Ekim 2019 tarihinde TBMM tarafından onaylanma-
sının ardından 9 Ekim 2019 tarihinde TSK harekata başlandığını duyurdu. TSK 9 Ekim 2019 16.00 
itibarıyla havadan başlayan harekata, akşam saatlerinde kara harekatının eklendiğini duyurdu. 
Harekatın başlamasının ardından kentlerde düzenlenen protesto eylemlerine polis 17 kez müdahale 
etti, bu müdahalelerde en az 9 kişi yaralandı. 46 kişi gözaltına alındı, 2 kişi ise tutuklandı. Askeri 
harekata ilişkin sosyal medya paylaşımları ve yaptıkları açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan, 
tutuklanan, hakkında soruşturma açılan kişilere ilişkin bilgileri raporumuzun Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü başlıklı 8. Bölümde bulabilirsiniz. 
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde HDP binası 
önünde 16 Ekim 2019 tarihinde yapılmak istenen 
basın açıklaması, binayı zırhlı araçlarla abluka altı-
na alan polis tarafından engellendi.

16 Ekim 2019 tarihinde CHP Şişli ilçe binasını iş-
gal ederek “Bu işgal AKP’yi kurtarma operasyonu 
işgale dur de”, “Bu işgale ortak olmayacağız” ve 
“Bu savaş AKP’yi kurtarma operasyonudur” yazı-
lı pankartlar asan DEV-GÜÇ üyesi 2 kişinin polis 
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri: Can Çıldır, Ali Düzkün. 2 
kişi ‘zorla bir siyasi partinin faaliyetlerini engelle-
mek’ iddiasıyla tutuklandı.

17 Ekim 2019 tarihinde, İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri tarafından TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik harekatına ilişkin olarak İzmir Barosu 
önünde kurulan Serbest Kürsü’de yapılmak istenen 
basın açıklaması, Valiliğin yasak kararını gerekçe 
gösteren polis tarafından engellendi. Basın açıkla-
masının baro binasında yapıldığı öğrenildi.

HDP tarafından 20 Ekim 2019 tarihinde Diyarba-
kır’ın Yenişehir ilçesinde yapılmak istenen basın 
açıklaması, açıklamanın yapılacağı alanı ve alana 
çıkan sokakları abluka altına alan polis tarafından 
engellendi.

dahale eden polis, 2 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri 
öğrenilemedi.

HDP tarafından Mersin’de Özgür Çocuk Parkı’n-
da 15 Ekim 2019 tarihinde yapılmak istenen basın 
açıklaması, parkın girişini kapatan polis tarafından 
engellendi.

HDP tarafından Diyarbakır’ın Bağlar ilçe bina-
sı önünde 15 Ekim 2019 tarihinde yapılmak iste-
nen basın açıklamasına polis biber gazı kullanarak 
müdahale etti. HDP Diyarbakır milletvekili Saliha 
Aydeniz’in biber gazından etkilendiği ve hastaneye 
kaldırıldığı öğrenildi.

16 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ın İdil ilçesinde ya-
pılmak istenen basın açıklamasına polis biber gazı 
ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sonrasın-
da HDP milletvekili Nuran İmir ve İdil Belediye Eş 
Başkanı Songül Erden’in de aralarında bulunduğu 
çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

HDP tarafından Mersin’de Özgür Çocuk Parkı’n-
da 16 Ekim 2019 tarihinde yapılmak istenen basın 
açıklaması, parkın girişini kapatan polis tarafından 
engellendi.



Toplantı ve Gösteri ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

301Türkiye İnsan Hakları Vakfı

gerekçe gösterilerek polis tarafından izin verilme-
di. Engelleme üzerine Kürdistan Sosyalist Partisi il 
binasında bir basın açıklaması yapıldığı öğrenildi.

23 Şubat 2019 tarihinde, aralarında KHK ile kapa-
tılan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da 
olduğu avukatların yargılandığı davaya dikkat çek-
mek için, İstanbul’da dilek feneri uçuran ÇHD ve 
Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlara müdahale 
eden polis 7 avukatı fiziksel şiddet kullanarak gö-
zaltına aldı. Halkın Hukuk Bürosu, aynı gün içinde 
sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üyele-
rinin maruz kaldığı polis şiddeti hakkında şunları 
belirtti: “Stajyerimiz Oğuzhan Topalkara’ya polisler 
işkence ederek, parmaklarını özellikle büküp kır-
mak istemişler, bunun sonucu başparmağı şişmiş, 
ters kelepçeden dolayı kollarında kızarık ve şişlik-
ler mevcut. Stajyerimiz Seda Şaraldı’nın polisin ters 
kelepçe ve hastaneye gidiş gelişlerinde, gözaltı ara-
cındaki işkencesi sonucunda kollarında kızarıklık 
ve şişlikler mevcut. Avukat Yaprak Türkmen, po-
lisin ters kelepçe işkencesi sonucu kollarında şiş-
likler ve kızarıklar oluşmuş, polisler kendisini ters 
kelepçeli bir şekilde yüz üstü yere atmışlar. Bundan 
dolayı gözünde kızarıklık ve morarma meydana 
gelmiştir. Avukat Barzan Demirhan, polislerin ters 
kelepçe işkencesi sonucu kollarında kızarıklık ve 
şişlikler meydana gelmiştir. Gözaltı aracında, has-
taneye gidiş gelişlerde polislerin işkencesi, darp et-
mesi sonucu kol ve omuzlarında yoğun ağrısı var. 
Avukat Ayşegül Çağatay, polislerin ters kelepçe, 
hastaneye gidiş gelişlerdeki darp ve işkenceleri so-
nucu boynunun alt kısmı ve bileklerinde çizikler, 
kızarıklık ve şişlikler oluşmuştur. Avukat Ayşegül 
Çağatay hastaneye muayene olmak amacıyla götü-
rüldüğünde, Güvenlik Şube’den bir polis muayene 
odasına girmiş. Polise buradan çıkmasını, işkence 
edenlerin kendileri olduğunu belirtmesine rağmen 
dışarı çıkmamaları nedeniyle muayene olmayı ka-
bul etmemiştir. Avukat Canan Gözcü’nün polisle-
rin ters kelepçe, hastaneye gidiş gelişlerdeki darp ve 
işkencesi sonunda kollarında çizikler, kızarıklar ve 

8 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da HDP üyelerinin 
gözaltına alınmasını protesto etmek için 9 Ocak 
2019 tarihinde HDP Ankara il örgütü önünde ya-
pılmak istenen basına açıklamasına polis Valilik 
kararını gerekçe göstererek izin vermedi. Polisin 
aralarında HDP Ankara Milletvekili Filiz Keres-
tecioğlu ile Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un da 
olduğu HDP üyelerine yakın mesafeden biber gazı 
sıktığı bildirildi. Müdahale sırasında gözaltına alı-
nan olmadığı öğrenildi.

Rumî takvime göre yılbaşı kabul edilen 13 Ocak 
2019 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Serê Salê 
(Yeni Yıl) kutlaması yapmak isteyen HDP Gençlik 
Meclisi üyelerine müdahale eden polis, fiziksel şid-
det kullanarak 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alı-
nanların isimleri: HDP Sur İlçe Eş Başkanı Sevim 
Coşkun, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Canan Oğul, 
Havva Bilbik, Mustafa Suat Şenci, Şefika Yürük, 
Berxwedan Yeni, Murat Kılıç ve Mustafa Şimşek. 
Gözaltına alınan 8 kişinin Diyarbakır Emniyet Mü-
dürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi. 8 kişi 14 Ocak 
2019 tarihinde serbest bırakıldı.

3 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’daki Bakırköy Öz-
gürlük Meydanı’nda HDP tarafından düzenlenen 
mitingin ardından attıkları sloganlar gerekçe gös-
terilerek en az 11 kişinin polis tarafından gözaltına 
alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin isim-
leri öğrenilemedi.

HDP’nin 12 Şubat 2019 tarihinde yapacağı haftalık 
grup toplantısına katılmak üzere Ankara’ya gitmek 
isteyen ve aralarında cezaevlerinde açlık grevinde 
olan mahpusların ailelerinin de bulunduğu kişile-
rin otobüslerinin Mersin ve İstanbul şehir çıkışla-
rında “Talimat var” denilerek durdurulduğu ve An-
kara’ya gidişlerine izin verilmediği öğrenildi. Aynı 
amaçla Adana’dan gelenlerin bulunduğu otobüsün 
ise Ankara girişinde durdurulduğu bildirildi.

21 Şubat 2019 tarihinde Diyarbakır’da Dünya Ana-
dil Günü dolayısıyla Kürt Dil Platformu tarafından 
yapılmak istenen basın açıklamasına Valilik yasağı 

7.15. SİYASİ PARTİ ve DİĞER ÖRGÜTLERİN EYLEMLERİ 

2019 yılında siyasi partiler ve diğer örgütler tarafından yapılmak istenen 27 toplantı ve gösteriye 
müdahale edildi, bu müdahalelerde en az 18 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 152 kişiden 9’u tutuk-
lanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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Anti Kapitalist Müslümanlar tarafından 6 Mayıs 
2019 tarihinde İstanbul Galatasaray Meydanı’nda 
kurulmak istenen “Yeryüzü Sofrası”na müdaha-
le eden polis, aralarında yazar İhsan Eliaçık’ın da 
olduğu 8 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Müdahale sırasında İhsan Eliaçık’ın fenalaştığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde ser-
best bırakıldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğ-
renilenler: İhsan Eliaçık, Zeynep Duygu Ağbayır, 
Hadiye Yolcu, Muharrem Şaşkın ve Rahime Kah-
raman.

NATO Genel Sekreteri’nin Türkiye’ye yapacağı zi-
yareti protesto etmek için Halkevi üyeleri tarafın-
dan 6 Mayıs 2019 tarihinde Ankara Güvenpark’ta 
yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis, 7 
kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

20 Temmuz 2019 tarihinde, Suruç Katliamı’nın 
dördüncü yıldönümü dolayısıyla aralarında ESP Eş 
Genel Başkanı, HDK Eş Sözcüleri ile HDP ve CHP 
milletvekillerinin de olduğu bir grup tarafından 
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen 
yürüyüşe ve basın açıklamasına plastik mermi ve 
biber gazı ile müdahale eden polis, çok sayıda gö-
zaltına aldı. Kadıköy Kaymakamlığı gözaltına alı-
nanların sayısının 27 olduğunu açıkladı. Gözaltına 
alınanlar arasında ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tü-
müklü, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ebru Yiğit 
ile Suruç Katliamı’ nda ağır yaralanan Çağla Seven 
ve Caner Delisu’nun da olduğu öğrenildi. ESP EŞ 
Genel Başkanı Şahin Tümüklü’nün ters kelepçele-
nerek gözaltına alınmasına müdahale eden HDP 
İzmir milletvekili Murat Çepni’nin de polisin fi-
ziksel şiddetine maruz kaldığı bildirildi. Müdahale 
sırasında kullanılan biber gazından etkilenen CHP 
İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun hastane-
ye kaldırıldığı öğrenildi. Kullanılan plastik mermi-
lere bağlı olarak HDP Muş milletvekili ve HDK Eş 
Sözcüsü Gülistan Koçyiğit’in ayağından, HDP İs-
tanbul milletvekili Erol Katırcıoğlu’nun karnından, 
CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker’in ise ayağın-
dan yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenil-
di. Polisin çevrede müdahaleye tepki gösterenlere 
yönelik de biber gazı ve plastik mermi kullandığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlar aynı gün içinde ser-
best bırakıldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğ-
renilenler: Deniz Devrim Kaplan, Mehmet Kork-
maz, Şükran Yaren Tuncer, Şahin Tümüklü, Çağla 
Seven, Ebru Yiğit, Caner Delisu, Zeynel Çuhadar, 
Ayşe Ece Uzun, Şeyma Çopur, Okan Danacı, ilknur 

şişlikler oluşmuştur. Avukat Gökmen Yeşil, gözal-
tı aracında 4 saat ters kelepçeli bir halde polislerin 
saldırısına uğramış, kafasında, alnında ve çenesin-
de lezyonlar meydana gelmiştir.” Gözaltına alınan 7 
avukatın aynı gün ifadeleri alınmadan savcılık tara-
fından nöbetçi sulh hakimliğine sevk edildikleri ve 
yine ifadeleri alınmadan hakimlik tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

HDP Ankara İl Örgütü ile Demokratik Alevi Der-
nekleri (DAD) Ankara ve Mamak Şubesi tarafın-
dan 8 Mart 2019 tarihinde yapılan ev baskınlarında 
üye ve yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin 
HDP il binası önünde 9 Mart 2019 tarihinde ya-
pılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Polis müdahalesinde gözaltına alınan olmaz-
ken, basın açıklamasının HDP Genel Merkez bina-
sında yapıldığı öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi önünde, Beyazıt Katliamı ve Halepçe 
Katliamı için 78’liler Girişimi, ÇHD ve öğrenciler 
tarafından düzenlenen anmaya biber gazı ve plastik 
mermi ile müdahale eden polis 33 kişiyi gözaltına 
aldı. Aralarında Yolculuk gazetesi muhabiri Buse 
Söğüt ile Özgür Gelecek dergisi muhabiri Taylan 
Öztaş’ın da bulunduğu 33 kişinin polisteki ifade 
işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

19 Mart 2019 tarihinde Mardin’de, aralarında HDP 
Parti Meclisi üyesi Semire Kut ile DBP İl Eş Başka-
nı Leyla Bozkurt’un da olduğu 19 kişinin gözaltına 
alınmasını protesto etmek amacıyla HDP il binası 
önünde toplanan ve arlarında HDP milletvekilleri-
nin de olduğu gruba polis biber gazı ile müdahale 
etti. Müdahale sırasında polisin HDP milletvekili 
Pero Dündar’ın yüzüne gaz sıktığı öğrenildi. Mü-
dahale sırasında kimsenin gözaltına alınmadığı 
bildirildi.

Mahir Çayan ve arkadaşlarının 30 Mart’ta Kızıl-
dere’de öldürülmesinin yıldönümü dolayısıyla 30 
Mart 2019 tarihinde Ankara’da Sakarya Caddesi’n-
de TAYAD üyeleri tarafından yapılmak istenen ba-
sın açıklamasına müdahale eden polis 2 kişiyi (Tay-
lan Sungur ve Bülent Özgül) gözaltına aldı.

24 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Sultanahmet 
Meydanı’nda İHD İstanbul Şubesi tarafından 1915 
Ermeni Soykırımı’nın 104. yılı dolayısıyla yapılmak 
istenen basın açıklaması polis tarafından yasak ol-
duğu iddiasıyla engellendi.
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Emin Elma, Sefa Alar, Aydın Salış, Necla Yıldız ve 
Songül Çelik.

HDP tarafından İzmir il binası önünde 17 Ekim 
2019 tarihinde yapılmak istenen Demokrasi Bu-
luşması’na polis Valilik yasağını gerekçe göstererek 
müdahale etti. Polisin sadece HDP Eş Genel Baş-
kanı Sezai Temelli ve HDP milletvekillerinin açık-
lama yapmasına izin verdiği, açıklamaya katılmak 
isteyen kişileri il binası önünden uzaklaştırdığı, 
bazı kişileri ise zorla parti binası içine sokmaya ça-
lıştığı bildirildi. Daha sonra açıklamanın HDP Eş 
Genel Başkanı Sezai Temelli tarafından parti binası 
içinde yapıldığı öğrenildi. İzmir Valiliği söz konusu 
etkinliği 14 Ekim 2019 tarihinde yasaklamış, ar-
dından yaptığı açıklama ile il genelinde açık alanda 
yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri 15 gün boyunca 
yasaklamıştı.

HDP tarafından 18 Ekim’de Van’da düzenlenecek 
“Demokrasi Buluşması”na çağrı yapmak için Van il 
binası önünde 17 Ekim 2019 tarihinde yapılmak is-
tenen basın açıklamasına polis müdahale etti. HDP 
milletvekilleri ile açıklamaya katılmak isteyen diğer 
kişilerin polis tarafından parti binası içine itildikle-
ri ve açıklamayı burada yaptıkları öğrenildi.

HDP tarafından 18 Ekim 2019 tarihinde Adana’da 
Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlenen “Demok-
rasi Buluşması”na müdahale eden polis 9 kişiyi gö-
zaltına aldı. Gözaltına alınanların aynı gün içinde 
serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltına alınanla-
rın isimleri: HDP Adana il Eş Başkanları Mehmet 
Mahsun Eriğ ve Gülseren Tural, Halkların Demok-
ratik Kongresi (HDK) Adana İl Meclisi Sözcüsü 
Uğur Bayrak, HDP Çukurova ilçe Eş Başkanı Ha-
san Biber, HDP il yöneticileri Mehmet Zeki Eren, 
Remzi Celp ve Nimet Sezgin ile HDP üyeleri Hanifi 
Tabancı ve Cemil Kaya.

HDP tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde Anka-
ra’da yapılmak istenen “Demokrasi Buluşması”nın 
18 Ekim 2019 tarihinde Ankara Valiliği tarafından 
yasaklanması üzerine, Ankara il binası önünde ya-
pılmak istenen basın açıklamasına polis müdahale 
etti. Müdahale sırasında HDP Eş Genel Başkanı Se-
zai Temelli, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyi-
ğit ve HDP milletvekillerinin polis tarafından çem-
bere alındığı öğrenildi. Müdahale sonucu 3 kişinin 
yaralandığı bildirildi.

HDP tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde Van’da 
yapılmak istenen “Demokrasi Buluşması”na mü-

Çetin, Gökhan Gören, Enes Sandavuç, Uğurcan 
Özçelik, Berkay Ustabaşı, Zehra Aydemir, Sezer 
Çakmak, Umut Akgül, Özgür Cihan Uçar.

20 Temmuz 2019 tarihinde, Suruç Katliamı’nın 
dördüncü yıldönümü dolayısıyla Ankara Sakarya 
Caddesi’nde yapılmak istenen basın açıklamasına 
müdahale eden polis 8 kişiyi fiziksel şiddet kullana-
rak gözaltına aldı. Gözaltına alınanların tümü aynı 
gün içinde serbest bırakıldı.

Halkevleri üyeleri tarafından, 1 Ekim 2019 tarihin-
de Ankara’da meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını 
yitirdiği trafik kazasını protesto etmek için Mamak 
ilçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına polis 
Valilik yasağını gerekçe göstererek müdahale etti. 
Müdahale sonucu gözaltına alınan olmadığı öğre-
nildi.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nın 4. yılı nedeniy-
le İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir zincir 
lokantanın binasında pankart açan SGDF ve Genç-
liğin Devrimci Güçleri DEV-GÜÇ üyelerine mü-
dahale eden polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların isimleri: Nazlı Yöyler, Aze Deniz, Ali 
Düzgün ve Harun Reşit Savğut.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nda yaşamını yiti-
renleri anmak için İstanbul’da Beşiktaş İskelesi’nde 
bir araya gelen kişilere müdahale eden polis 10 ki-
şiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanların isimleri: Ersin Yükselir, Kaan Ünal, 
Ozan Aslan, Yiğitcan Demir, Can Şaşmaz, Rıza 
Yurtsever, Mert Özyer, Ahmet Edis Kankur, Göksel 
Kılınç, Ahmet Tarık Koçar. 10 kişi, 11 Ekim 2019 
tarihinde adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla 
serbest bırakıldı.

HDP’nin 7. kuruluş yıldönümü nedeniyle 12 Ekim 
2019 tarihinde İstanbul’da Beşiktaş Mustafa Ke-
mal Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği etkinliğin 
Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yasaklanması 
üzerine, HDP Beşiktaş ilçe binasında yapılan basın 
toplantısının ardından yürüyüş yapmak isteyenle-
re plastik mermi ve biber gazı ile müdahale eden 
polis aralarında HDP Şişli ilçe Eş Başkanı Mutlu 
Öztürk’ün de olduğu en az 9 kişiyi gözaltına aldı. 
9 kişi, 14 Ekim 2019 tarihinde ‘Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ iddialarıyla tutuklandı. Tutukla-
nanların isimleri: HDP Küçükçekmece ilçe Eş Baş-
kanı Hüseyin Fidanboy, HDP Şişli ilçe Eş Başkanı 
Mutlu Öztürk, Ali Edibali, Müslüm Kılıç, Mehmet 
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ÇHD, İHD, ÖHD ve Toplumsal Hukuk üyesi avu-
katlar tarafından 4 yıl önce Diyarbakır’da öldürülen 
Tahir Elçi’yi anmak için 28 Kasım 2019 tarihinde 
Ankara Adliyesi önünde yapılmak istenen basın 
açıklamasına polis kalkanlarla müdahale etti. Avu-
katların hazırladığı Kürtçe “Em te ji bîr nakin” ve 
Türkçe “Seni unutmayacağız” yazılı pankartların 
da polis tarafından yırtılarak çöpe atıldığı bildiril-
di. Müdahale sonrasında avukatların basın açıkla-
masını Adliye binası içinde yaptığı öğrenildi.

19 Aralık 2019 tarihinde Diyarbakır’da ekonomik 
krize ilişkin Kürdistan Komünist Partisi (KKP) ta-
rafından bildiri dağıtılmasına il genelinde eylem ve 
etkinliklerin valilik kararı ile yasaklandığı gerekçe-
siyle polis tarafından izin verilmedi.

dahale eden polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına 
alınanların aynı gün serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: HDP 
Parti Meclisi üyesi Yunus Durdu, Kerem Kaçmaz ve 
Neslihan Şedal.

Isparta’da Güleda Cankel isimli kadının maruz 
kaldığı erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmesini 
protesto etmek için 19 Kasım 2019 tarihinde Dev-
rimci Parti üyeleri tarafından İstanbul’un Kadıköy 
ilçesindeki Khalkedon Meydanı’nda yapılan basın 
açıklamasına müdahale eden polis 2 kişiyi fiziksel 
şiddet kullanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan-
ların isimleri: Başak Yeşilot ve Cansu Kalender.
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polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiği 
bildirildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşında bir 
çocuğun cinsel saldırıya maruz kalmasını protesto 
etmek için 24 Nisan 2019 tarihinde Taksim Mey-
danı’nda oturma eylemi yapmak isteyen Yasemin 
Babat Kayan isimli 1 kişi polis tarafından gözaltına 
alındı. Yasemin Babat Kayan’ı ifade işlemlerinin ar-
dından aynı gün serbest bırakıldığı öğrenildi.

6 Mayıs 1972’de idam edilen 68 gençlik hareketi 
önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin 
İnan’ı anmak için 5 Mayıs 2019 tarihinde Bursa’da 
Üç Fidan Parkı’nda yapılmak istenen yürüyüşe ırk-
çı bir grubun taşlarla müdahale ettiği öğrenildi. 
Olayla ilgili olarak kimsenin gözaltına alınmadığı 
bildirildi.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen ve kan-
ser hastası olan Ramazan Çınkır isimli bir kişinin, 
180 gündür kemoterapi ilaçlarının verilmemesini 
protesto etmek için İsmet İnönü Parkı’nda yapmak 
istediği eylemin polis tarafından engellendiği öğre-
nildi. Ramazan Çınkır basında yer alan ifadelerin-
de SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ağustos 
2018 tarihinden 20 Ocak 2019 tarihine kadar ke-
moterapi ilacının verilmediğini, 21 Ocak 2019 tari-
hinden sonra yaptığı başvuruların bazılarının red-
dedilmesi sonucunda ilacını aralıklarla alabildiğini 
belirtmektedir.

10 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da, Furkan Eğitim 
ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un tu-
tuklu yargılandığı duruşmanın ardından yürüyüş 
yapmak isteyen gruba polis müdahale etti ve 1 kişi-
yi gözaltına aldı.

İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki eylem yasak-
larını protesto etmek için 16 Şubat 2019 tarihinde 
İstanbul Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması 
yapmak isteyen TAYAD üyesi Feridun Osmanağa-
oğlu, polisin müdahalesi ile gözaltına alındı. Feri-
dun Osmanağaoğlu aynı gün içinde polisteki ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

2 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesin-
deki Galatasaray Meydanı’nda “Galatasaray Mey-
danı Yasaklanamaz” konulu basın açıklaması yapan 
Feridun Osmanağaoğlu isimli 1 kişi polis müdaha-
lesi sonrasında gözaltına alındı.

18 Nisan 2018 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçe-
sinde bildiri dağıtan bir gruba müdahale eden po-
lis 4 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanların götürüldükleri karakolda da 
fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldıkları ve bunun 
sonucunda gözaltına alınan bir kişinin gözlüğünün 
kırıldığı öğrenildi. İsimleri tespit edilemeyen gözal-
tına alınan kişilerin aynı gün içinde serbest bırakıl-
dıkları öğrenildi.

25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 328 kişinin yara-
landığı Çorlu’da meydana gelen tren kazası ile il-
gili olarak 19 Nisan 2019 tarihinde Çorlu Adliyesi 
önünde yapılmak istenen adalet nöbetine polis ta-
rafından izin verilmediği öğrenildi.

24 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Kanar-
ya Mahallesi’nde 5 yaşında bir çocuğun, 22 Nisan 
2019 tarihinde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi 
ya da kişiler tarafından cinsel saldırıya maruz kal-
dığı, çocuğun Kanuni Sultan Süleyman Hastane-
si’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili 
olarak protesto gösterisi düzenleyen mahalleliye 

7.16. ÇEŞİTLİ TOPLANTI ve GÖSTERİLER 

2019 yılında yapılan diğer toplantı ve gösterilere ise 31 kez müdahale edildi, bu müdahalelerde en 
az 9 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 115 kişiden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ayrıca İçişleri Bakanlığı, 17 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açılamada PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat’ta eylem yapılacağı iddiasıyla ülke genelinde ya-
pılan 156 ayrı operasyonda ve eylemlere müdahalelerde toplam 735 kişinin gözaltına alındığını 
duyurdu. Bu kişilerden 17 Şubat 2019 itibarıyla 61’nin tutuklandığı, 226’sının serbest bırakıldığı ve 
448’inin halen gözaltında olduğu bildirildi.
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eden polis aralarında Grup Yorum üyelerinin de 
olduğu 8 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına 
aldı. Müdahale sonucu 1 kişinin başından yaralan-
dığı öğrenildi. Gözaltına alınanların aynı gün için-
de serbest bırakıldıkları bildirildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde Hatay’ın Samandağ il-
çesinde düzenlenen Evvel Temmuz Bayramı kap-
samında yapılması planlanan Grup Yorum konse-
rinin Valilik tarafından yasaklanmasını protesto 
edenlere müdahale eden polis 12 kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
Furkan Ersöz, Devrim Deniz Karataş, Ümit Özçe-
lik, Elvan Altunarı, Hülya Uçucu, Gökhan Demir 
ve Kaya Özçelik.

21 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’un Sarıgazi il-
çesinde yapılmak istenen Grup Yorum konserine 
müdahale eden polis 4 kişiyi (Alican Toptaş, Timur 
Toptaş, Hüseyin Avcı, Ali Naki Özdemir) fiziksel 
şiddet kullanarak gözaltına aldı. Müdahale sonucu 
Alican Toptaş’ın bayıldığı öğrenildi. Gözaltına alı-
nanların aynı gün içinde serbest bırakıldığı bildi-
rildi.

24 Temmuz 2019 tarihinde Ankara Adliyesi’ne sevk 
edilen “İşimi Geri İstiyorum” eylemcisi Merve De-
mirel ile Bengisu Demirel’i adliyede bekleyenlere 
müdahale eden polis 2 kişiyi fiziksel şiddet kullana-
rak gözaltına aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar-
dan Deniz Aydın’ın vücudunda maruz kaldığı polis 
şiddetine bağlı olarak morluklar oluştuğu bildirildi.

27 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bekçi-
lerin, izinleri olmadığı için sokak müzisyenlerine 
müdahale ettiği öğrenildi. Müdahale sonucu bir 
müzisyenin kolunun çıktığı bildirildi. Karakola gö-
türülen sokak müzisyenlerinin ifade işlemelerinin 
ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Galatasaray Meydanı’ndaki eylem yasak-
larını protesto etmek için 3 Ağustos 2019 tarihinde 
Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak 
isteyen TAYAD üyesi Feridun Osmanağaoğlu, poli-
sin müdahalesi ile gözaltına alındı. Feridun Osma-
nağaoğlu aynı gün içinde polisteki ifade işlemleri-
nin ardından serbest bırakıldı.

Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alpaslan Kuy-
tul’un yargılandığı davanın 22 Ağustos 2019 tari-
hinde görülecek duruşmasına dikkat çekmek için 
18 Ağustos 2019 tarihinde Elazığ’da eylem yapan-
lara müdahale eden polis aralarında 5 çocuğun da 

19 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe 
ilçesinde Galatasaray’ın Süper Lig’de şampiyon ol-
masını kutlayan gruba polis müdahale etti. Polisin 
havaya birkaç el ateş ettiği müdahale sırasında en-
gelli bir kişinin maruz kaldığı polis şiddeti nedeniy-
le yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

29 Mayıs 2019 tarihinde Seyri Sokak emekçisi Ok-
tay İnce tarafından polis baskını sonrasında el ko-
nulan dijital arşivini geri istemek talebiyle Ankara 
Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklama-
sına müdahale eden polis Oktay İnce’yi gözaltına 
aldı.

Ankara Konur Sokak’ta 29 Mayıs 2019 tarihinde 
kurulmak istenen iftar sofrasına müdahale eden 
polis 9 kişiyi (Şengül Ulus, Armağan Özbaş, Nazan 
Bozkurt, Acun Karadağ, İlker Işık, Merve Demirel, 
İpek Moral, Nuriye Gülmen ve ismi öğrenilemeyen 
1 kişi daha) gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 
aynı gün içinde “valilik emrine uymadıkları” ge-
rekçesiyle para cezası verilerek serbest bırakıldık-
ları öğrenildi.

8 Temmuz 2018 tarihinde Çorlu’da meydana gelen 
ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasında ya-
kınlarını kaybedenler tarafından 12 Haziran 2019 
tarihinde Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde 
yapılmak istenen “Adalet Nöbeti” eylemine polis 
biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonucu 1 
kişinin gözaltına alındığı ve 1 kişinin ise fenalaştığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin daha sonra ser-
best bırakıldığı bildirildi.

ODTÜ öğrencilerine yönelik polis müdahalesini 
protesto etmek için 8 Temmuz 2019 tarihinde İs-
tanbul’un Kadıköy ilçesinde bir basın açıklaması 
düzenleyen ve daha sonra yürüyüş yapmak isteyen-
lere polis müdahale etti. Müdahale sonucu en az 1 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ismi 
öğrenilemedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde Evvel Temmuz Bayramı 
kutlamalarının yapıldığı alanda Halk Cephesi tara-
fından açılan standa müdahale eden polis 11 kişiyi 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin polisteki 
ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla ser-
best bırakıldıkları öğrenildi.

13 Temmuz 2019 tarihinde Hatay’ın Samandağ il-
çesinde yapılan Evvel Temmuz Bayramı kutlamala-
rı kapsamında planlanan Grup Yorum konserinin 
Valilik tarafından yasaklanmasını protesto etmek 
için kutlama alanını terk etmeyenlere müdahale 
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riye Gülmen, Nursel Tanrıverdi, Nuri Cihanyandı, 
Batuhan Şengül, Nuran Ayan, Ziya Özder, Engin 
Karataş, Volkan Çeşme, Aydoğan Yıldız, Taylan 
Gültekin, Metin Kaleli, Yaprak Türkmen, Cenk 
Turan, Can Karakulak, Sevcan Akdoğan, Ali Ihsan 
Akgün ve soyadı öğrenilemeyen Cansu isimli kişi. 
Söz konusu konser 21 Kasım 2019 tarihinde Şişli 
Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. 18 kişi 27 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldı.

26 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyünde 
jandarma eşliğinde denetime çıkan DEDAŞ ekiple-
rine tepki gösteren köylülere, jandarmanın plastik 
mermi, biber gazı ve cop kullanarak müdahale et-
tiği öğrenildi. Müdahale nedeniyle çok sayıda kişi-
nin yaralandığı bildirildi.

2 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçe-
sinde Kılıçali Paşa Caddesi’nde HDP eski Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna 
dikkat çekmek ve siyasi mahpusların serbest bıra-
kılmasını talep etmek üzere düzenlenen basın açık-
lamasına müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına 
aldı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

3 Aralık 2019 tarihinde Çankaya Belediyesi önünde 
Kızılay’da tezgah açmaları son iki aydır engellenen 
seyyar satıcılar tarafından yapılmak istenen basın 
açıklaması polis tarafından engellendi.

29 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’un Sultangazi 
ilçesinde yeni yılı karşılamak için yapılan Gaxan 
kutlamasına müdahale eden polis aralarında 6 kişi-
yi gözaltına aldı. Polisin müdahale sırasında hava-
ya ateş açtığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden 
2’si (Ferit Alişir ve Onur Narin) aynı gün içinde 
serbest bırakılırken, 4 kişi (DEDEF Genel Başkanı 
Ali Haydar Ben, Gazi Dersimliler Derneği Başkanı 
Haydar Altun, Zelal Konak ve Sinan Candan) 30 
Aralık 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

olduğu 25 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanla-
rın isimleri öğrenilemedi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Seyrantepe ma-
hallesinde elektriklerin DEDAŞ tarafından kesil-
mesini protesto eden mahalle sakinlerine polis bi-
ber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonucu arala-
rında kadınların ve çocukların da olduğu çok sayda 
kişinin fenalaştığı öğrenildi.

16 Eylül 2019 tarihinde Kocaeli’nin Derince ilçe-
sinde pazar esnafının belediye önünde yaptığı ey-
leme polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale 
sonucu gözaltına alınan olmadığı öğrenildi.

Seyri Sokak emekçisi Oktay İnce tarafından polis 
baskını sonrasında el konulan dijital arşivinin geri 
verilmesi talebiyle 24 Eylül 2019 tarihinde Ankara 
Adliyesi önünde yapılmak istenen basın açıklama-
sına müdahale eden polis Oktay İnce’yi gözaltına 
aldı. Oktay İnce’nin aynı gün içinde serbest bırakıl-
dığı öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Yılmaz Güney Sah-
nesi’nde 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek 
olan KHK Buluşması’nın Ankara Valiliği tarafın-
dan 4 Ekim 2019 tarihinde yasaklandı. Yasaklama 
üzerine, HDP Genel Merkezi’ni 5 Ekim 2019 tari-
hinde ziyaret etmek isteyen kişilerin, binanın bu-
lunduğu sokağı abluka altına alan polis tarafından 
engellendiği; bu sırada 2 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğre-
nilemedi. İstanbul’dan gelen kişilerin ise Eryaman 
ilçesinde durdurularak araçlarının geçişine izin 
verilmediği, polisin araçlardan inen kişilere biber 
gazıyla müdahale ettiği öğrenildi.

23 Kasım 2019 tarihinde Direnişler Meclisi tara-
fından İstanbul’un Şişli ilçesinde yapılacak olan 
‘KHK’lar iptal edilsin’ konseri için Cemil Candaş 
Kültür Merkezi’ne gelenlere polis müdahale etti ve 
18 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Acun Karadağ, Nu-
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Balıkesir’de Gezi Parkı Eylemlerine Katıldıkları 
Gerekçesiyle Yargılanan Kişiler

Eğitim-Sen Edremit ilçe temsilcisi Ali Tükengün, 
Eğitim-Sen Örgütlenme Sekreteri Kemal Yadırgı ve 
CHP Edremit Gençlik kolları eski başkanı Çağdaş 
Alkan ile Zekiye Buket Gürses hakkında, Balıke-
sir’in Edremit ilçesinde 2013 yılında yapılan Gezi 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle açılan davanın 
karar duruşması 22 Ocak 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme 4 kişiyi de 1 yıl 3 ay hapis cezası ile ceza-
landırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Manisa’da Soma Protestosuna Katıldıkları İçin 
Yargılanan Kişiler

31 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Manisa’nın Soma ilçesindeki madende 14 Ma-
yıs 2014 tarihinde yaşanan iş cinayeti sonucu 301 
madencinin hayatını kaybetmesi üzerine, Adana’da 
15 Mayıs 2014 tarihinde yapılan protesto eylemle-
ri sırasında gözaltına alınan 11 kişiye, haklarında 
‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ka-
nunu’na muhalefet’ suçlamasıyla Adana 11. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada verilen 1 yıl 2 
ay ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezalarının 
İstinaf Mahkemesi tarafından onandığı öğrenildi.

Urfa’da Abdullah Öcalan’ın Doğum Günü 
Etkinliğine Katıldıkları Gerekçesiyle Yargılanan 
Kişiler

64 kişi hakkında 4 Nisan 2018 tarihinde Abdullah 
Öcalan’ın doğum günü ile ilgili Urfa’da düzenlenen 
etkinlik nedeniyle Urfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 6 Şubat 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 50 kişiyi 2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 10 kişinin cezasını erteledi; 
40 kişinin cezasını ise sabıkaları olduğu gerekçesiy-
le ertelemedi. Mahkeme ayrıca 12 sanığın dosyası-
nın ayrılmasına, 2 sanık hakkındaki yargılamanın 
vefat gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi.

Ankara’da Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’yı 
Destekledikleri İçin Yargılanan Kişiler

İhraç edildikleri mesleklerine dönmek için oturma 
eylemi ve ardından tutuklanarak gönderildikleri 
cezaevinde açlık grevi yapan akademisyenler Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek 
için 22 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’daki Yüksel 
Caddesi’nde eylem yapan 19 kişi hakkında, “2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası’na muhalefet” ge-
rekçesiyle Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 28 Aralık 2018 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme, “Cebir ve şiddete baş-
vurmamak koşulu ile herkes önceden izin almadan 
toplantı ve yürüyüş hakkına sahiptir” diyerek 19 
kişinin beraatına karar verdi.

3. Havalimanı İşçilerini Destekledikleri için 
İstanbul’da Yargılanan Kişiler

Çalışma koşullarını protesto etmek için iş bırakan 
3. havalimanı inşaatı işçileriyle dayanışmak ama-
cıyla 15 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’un Kadıköy 
ilçesinde yapılan eylemde gözaltına alınan ve daha 
sonra serbest bırakılan 26 kişi hakkında, İstanbul 
32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 11 Ocak 2019 tarihinde başlandı. Duruş-
maya katılanlar, gözaltına alınırken fiziksel şiddete 
ve ters kelepçe uygulamasına maruz kaldıklarını 
ifade ettiler. Savunmaların ardından mahkeme du-
ruşmayı 23 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

İzmir’de Eyleme Katıldıkları Gerekçesiyle 
Yargılanan Kişiler

“17-25 Aralık Yolsuzluk Eylemleri”ne katıldıkla-
rı gerekçesiyle 38 kişi hakkında İzmir 22. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
14 Ocak 2019 tarihinde başlandı. Savunmaların ar-
dından mahkeme duruşmayı 4 Nisan 2019 tarihine 
erteledi.

7. 17. DAVALAR

Katıldıkları toplantı ve gösteriler gerekçe gösterilerek 2019 yılı içinde 1029 kişi hakkında açılan 
39 davanın duruşmaları görüldü. Bu davalardan bazıları 2020 yılında devam etmektedir. 2019 
yılı içinde sonlanan davalarda 188 kişi beraat ederken 374 kişi değişen oranlarda hapis cezası ile 
cezalandırılmıştır.  
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ren yargılamalarda mahkeme Yiğit Aksakoğlu’nun 
tahliyesine ve iş insanı Osman Kavala’nın tutuklu-
luk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 18 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

18 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluk 
halinin devamına karar verdi ve duruşmayı 8 – 9 
Ekim 2019 tarihine erteledi.

8 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada ahkeme 
başkanının duruşmada çizim yapılmasını yasakla-
dığı ve çizim yapan sanatçı Tarık Tolunay’ı duruşma 
salonundan çıkarılmasına karar verdiği öğrenildi. 
Savunmaların ardından mahkeme iş insanı Osman 
Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi 
ve duruşmayı 24 – 25 Aralık 2019 tarihlerinde gö-
rülmek üzere erteledi.

24 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
kemenin, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden 
olan Mevlüt Saldoğan’ın ve Hazine Bakanlığı’nın 
“zarar gördükleri” iddiasıyla davaya katılma talep-
lerini kabul ettiği öğrenildi. Mahkeme, Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi’nin derhal beraatına hük-
medilmesini belirten 10 Aralık 2019 tarihli kara-
rına rağmen Osman Kavala’nın tutukluluk halinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 28 Ocak 2020 
tarihine erteledi.

İstanbul’da Halkevi Üye ve Yöneticilerinin 
Yargılandığı Dava

Aralarında Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Gü-
nay ve Halkevleri Genel Sekreteri Özge Ozan’ın da 
olduğu Halkevleri üyesi 17 kişi hakkında 16 Aralık 
2017 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde vergi-
lerle ilgi yapılan bir basın açıklaması nedeniyle İs-
tanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 22 Şubat 2019 tarihinde başlandı. 
Savunmaların ardından mahkeme duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

Basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
gözaltına alınan 17 kişi gözaltına alınırken ve göz-
latı aracı içinde polisin fiziksel şiddetine maruz kal-
mıştı.

Ankara’da Halkevleri Üyelerinin Yargılandığı 
Dava

Halkevleri üyeleri Aysun Gençtanır, Ataberk Mest, 
Furkan Bircan ve Osman Çokman hakkında Anka-
ra’daki Cumhurbaşkanlığı binası önünde 28 Kasım 
2017 tarihinde yaptıkları eylem nedeniyle Ankara 

Adıyaman’da Tütün Yasası ile İlgili Eylem 
Nedeniyle Yargılanan Kişiler

39 kişi hakkında tütün yasasını protesto etmek 
için 24 Kasım 2017 tarihinde Adıyaman’da yapılan 
eylem nedeniyle Adıyaman 2. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 6 Şubat 2019 
tarihinde başlandı. Savunmaların ardından mah-
keme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gezi Davası

Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Ali Hakan Altı-
nay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can 
Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Han-
dan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiya-
noğlu, İnanç Ekmekçi, Mehmet Ali Alabora, Mine 
Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman 
ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında 2013 yılındaki Gezi 
Parkı eylemleri ile ilgili olarak İstanbul Başsavcılı-
ğı tarafından hazırlanan iddianame 20 Şubat 2019 
tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi. 667 sayfalık iddianamede 16 kişinin 
‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldır-
maya veya görevini yapmasını engellemeye teşeb-
büs etme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırılması istenmektedir. İddia-
namede ayıca kimi sanıkların ‘nitelikli mala zarar 
verme’, ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulun-
durulması veya el değiştirilmesi’, ‘ibadethanelere ve 
mezarlıklara zarar verme’, ‘nitelikli yağma’, ‘nitelikli 
yaralama’, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘6136 sayılı Ateş-
li Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’a muhalefet’ 
gibi suçlardan cezalandırılması istenmektedir.

İddianamede, aralarında dönemin bakanlar kurulu 
üyeleri ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oldu-
ğu 746 kişinin müşteki olarak yer aldığı öğrenildi. 

İş insanı Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gö-
zaltına alınmış ve 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklan-
mıştı. Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu 
Anadolu Kültür’e yönelik soruşturma kapsamında 
16 Kasım 2018 tarihinde gözaltına alınan Yiğit Ak-
sakoğlu ise 17 Kasım 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Ayşe Pınar Alabora, Can 
Dündar, Mehmet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Han-
dan, Meltem Arıkan Hanzade ve Hikmet Germiya-
noğlu hakkında yakalama kararı olduğu bildirildi.

Davanın görülmesine 24 Haziran 2019 tarihinde 
başlandı. 24 ve 25 Haziran 2019 tarihlerinde sü-
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sonraki duruşması 27 Kasım 2019 tarihinde görü-
len dava 25 Mart 2020 tarihine ertelendi.

Kötü çalışma koşullarını protesto etmek için iş 
bırakma eylemi yapan işçilere 15 Eylül 2018 tari-
hinde müdahale eden polis ve jandarma 543 kişiyi 
gözaltına almış, gözaltına alınan işçilerden 31’i 19 
Eylül 2018 ve 4 Ekim 2018 tarihlerinde tutuklan-
mıştı. Tutuklulardan 30’u 5 Aralık 2018 tarihin-
de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlar, adli 
kontrol şartı da hepsi için 21 Mart 2019 tarihinde 
kaldırılmıştı. 1 kişi ise başka bir davadan tutuklu 
bulunduğu için serbest bırakılmamıştı.

İstanbul’da Yargılanan Kişiler

15 kişi hakkında, 17 Haziran 2018 tarihinde HDP 
tarafından düzenlenen mitingde KJA bayrağı ta-
şıdıkları için ‘örgüt propagandası yapma’ gerekçe-
siyle İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 28 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 15 kişinin de beraatına karar 
verdi.

Tekel İşçilerinin Eylemi ile İlgili Açılan Dava

Tekel işçilerinin 2010 yılının Şubat, Mart ve Nisan 
ayları boyunca Ankara’da yaptıkları eylem ile ilgili 
olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianame 3 Nisan 2019 tarihinde An-
kara 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildi. Davanın ilk duruşması 27 Haziran 2019 ta-
rihinde görülecek.

Adana’da Yargılanan Kişiler

Avukat Tugay Bek’in gözaltında ters kelepçe dayat-
masını kabul etmediği için polisin fiziksel şiddetine 
maruz kalmasını protesto ettikleri gerekçesiyle 35 
kişi hakkında Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 22 Nisan 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme ‘Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etme’ suçundan 
35 kişinin de beraatına karar verdi.

İzmir’de Sendika Yöneticilerinin Yargılandığı 
Dava

6 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İzmir’de sendikalı oldukları gerekçesiyle işten 
çıkarılan TARİŞ işçisi 5 kişi ve onlara destek olan 
DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, 
Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Sedat Sadak, Gı-
da-İş Ege Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek ve Ge-
nel-İş 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Ümit Gültekin 

Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 27 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme 4 Halkevi üyesinin de beraatına karar verdi.

İzmir’de Yargılanan Kişiler

16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği re-
ferandumu ardından düzenlenen protesto göste-
rilerinde gözaltına alınan ve aralarında belgeselci 
Kazım Kızıl’ın da bulunduğu 24 kişi hakkında 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘2911 Sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ 
iddiasıyla İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 18 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Davanın 19 Haziran 2019 tarihinde 
görülen karar duruşmasında mahkeme ‘2911 Sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muha-
lefet’ suçundan Kazım Kızıl’ın beraatına, ‘Cum-
hurbaşkanı’na hakaret’ suçundan ise 1 yıl 3 ay 16 
gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 
Mahkeme bu cezayı ertelemedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin 
Yargılandığı Dava

Afrin’e yönelik TSK operasyonu ile ilgili olarak üni-
versite kampüsünde lokum dağıtılmasını, üzerinde 
“İşgalin ve katliamın lokumu olmaz” yazan pankart 
ile protesto ettikleri gerekçesi ile Boğaziçi Üniver-
sitesi öğrencisi 30 kişi hakkında İstanbul 32. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
19 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Avukatların 
Öğrenci Dekanı Zeynep Uysal’ın tanık olarak din-
lenmesi yönündeki taleplerini reddeden mahke-
me duruşmayı 16 Temmuz 2019 tarihine erteledi. 
Daha sonraki duruşma ise 15 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü. Duruşma savcısının 30 öğrencinin ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan 1 yıldan 5 yıla ka-
dar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği 
öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 31 Ocak 2020 ta-
rihine erteledi.

İstanbul’da Yargılanan 3. Havalimanı İşçileri

İstanbul’da inşaatı devam eden 3. Havalimanı şan-
tiyesindeki kötü çalışma koşullarını protesto ettik-
leri için, 67 işçi hakkında Gaziosmanpaşa Adliye-
si 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 20 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme 64 kişi hakkında adli kontrol kararının 
kaldırılmasına, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 3 
işçi için yakalama kararı verilmesine hükmetti ve 
duruşmayı 26 Haziran 2019 tarihine erteledi. Bir 
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ran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 11 kişinin 
beraatına karar verdi.

Kocaeli’de Yargılanan Kişiler

Akademisyen ve üniversite öğrencisi 16 kişi hak-
kında KHK ile meslekten ihraç edilen akademis-
yenlere destek olma amacıyla 13 Şubat 2017 tari-
hinde Kocaeli Üniversitesi Anıtpark kampüsünde 
yapılan eylem nedeniyle Kocaeli 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 22 
Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 16 kişi-
nin de beraatına karar verdi.

Kocaeli’de Yargılanan Öğrenciler

Kocaeli Üniversitesi öğrencisi 15 kişi hakkında 23 
Mart 2016 tarihinde üniversitenin Umuttepe Kam-
püsü’nde yaptıkları Newroz kutlaması nedeniyle, 
‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’na muhalefet’ iddiasıyla Kocaeli 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 27 
Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 15 kişi-
nin beraatına karar verdi.

Şırnak’ta Yargılanan Kişiler

Şırnak’ta polis tarafından vurulduktan sonra can-
sız bedeni zırhlı araç arkasında sürüklenen Hacı 
Lokman Birlik’in babası Hasan Birlik’in de olduğu 
9 kişi hakkında Lokman Birlik’in cenaze töreni ge-
rekçe gösterilerek açılan davanın görülmesine 28 
Haziran 2019 tarihinde başlandı. İddianamede 9 
kişinin ‘örgüt propagandası yapma’ ve ‘halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarından ceza-
landırılması istenmektedir. 22 Kasım 2019 tarihin-
de görülen karar duruşmasında mahkeme 9 kişinin 
beraatına karar verdi.

“İşimi Geri İstiyorum” Eylemi Davası

Ankara Yüksel Caddesi’nde yapılan “İşimi Geri 
İstiyorum” eylemine katılanlara yönelik bir soruş-
turma kapsamında 2’si tutuklu 15 kişi (Sibel Balaç, 
Ertuğrul Çağan, Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, 
Gülnaz Bozkurt, Mehmet Dersulu, Alev Şahin, 
Mahmut Konuk, İlker Işık, Özge Çırpan, Deniz Ay-
dın, Simge Aksan, Murat Çeşme, Burak Aydemir, 
Selvi Polat) hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 29 Tem-
muz 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme tutuksuz 
yargılanan kişiler hakkında adli kontrol şartının 
kaldırılmasına, Sibel Balaç ve Ertuğrul Çağan’ın 
tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve du-
ruşmayı erteledi. 24 Ekim 2019 tarihinde görülen 

hakkında İzmir Karşıyaka Adliyesi 9. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması-
nın 3 Mayıs 2019 tarihinde görüldüğü öğrenildi. 
Mahkemenin ‘2911 sayılı toplantı ve yürüyüş ka-
nununun ilgili maddesine dayanarak hürriyetten 
mahrum bırakma’ suçundan işçileri ve sendika yö-
neticilerini ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile ceza-
landırdığı ve cezaların ertelendiği bildirildi.

Sendikalı oldukları için işten çıkarın TARİŞ işçileri 
ve onları destekleyen sendika yöneticileri 7 Kasım 
2018 tarihinde eylem yaptıkları fabrika önünde po-
lis tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da Yargılanan Homofobi, Bifobi ve 
Transfobi Karşıtları

Homofobi, bifobi ve transfobi karşıtı 25 kişi hak-
kında, İstanbul Valiliği’nin yasaklama kararına 
rağmen 25 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
2017 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları ge-
rekçesiyle İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 7 Mayıs 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme tüm sanıkların beraatına 
karar verdi.

Urfa’da Yargılanan Kişiler

DBP İl Eş Başkanı Bekir Karageçili, HDP İl Eş Baş-
kanı Aliye Kızıldamar, Barış Anneleri Hadle Oğur 
ve Selvi Öztunç ile Mehmet Şükrü Turgut hakkında 
4 Aralık 2018 tarihinde HDP Urfa il binasında ya-
pılan açlık grevi eylemi ile ilgili olarak Urfa 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşma-
sı 23 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. İddianamede 
sanıkların ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım ve 
yataklık etme’ suçundan cezalandırılması isten-
mektedir. Savunmaların ardından mahkeme Had-
le Oğur, Selvi Öztunç, Mehmet Şükrü Turgut’un 
tahliyesine, Bekir Karageçili ile Aliye Kızıldamar’ın 
tutukluluk halinin devamına karar vererek duruş-
mayı erteledi. 26 Haziran 2019 tarihinde görülen 
duruşmada mahkeme Aliye Kızıldamar ve Bekir 
Karageçili’nin tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 
24 Eylül 2019 tarihine erteledi. Yargılama 2020 yılı 
içinde devam etmektedir.

Balıkesir’de Yargılanan Kişiler

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülme-
sini protesto etmek için, Balıkesir’in Burhaniye il-
çesinde düzenledikleri basın açıklaması nedeniyle 
11 kişi hakkında Burhaniye 2. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 13 Hazi-
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suçlarından toplam 113 yıl 10 ay 18 gün hapis ceza-
sı ile cezalandırdı.

Diyarbakır’da Yargılanan Kişiler

62 kişi hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan üze-
rindeki tecride karşı cezaevlerinde o dönem devam 
etmekte olan açlık grevlerine destek amacıyla HDP 
Diyarbakır il binasında yapılan açlık grevi nedeniy-
le Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 27 Eylül 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme, atılı suçun yasal unsurları 
oluşmadığı gerekçesiyle tüm sanıklar hakkında be-
raat kararı verdi.

İstanbul’da Onur Yürüyüşü’ne Katıldıkları 
Gerekçesiyle Yargılanan Kişiler

İstanbul’da 1 Temmuz 2018 tarihinde yapılan LGB-
Tİ+ Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi soncunda 
gözaltına alınan 6 kişi hakkında İstanbul 12. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 4 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 1 
kişiyi ‘kamu görevlisine direnmek’ suçundan 5 ay, 
1 kişiyi ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ su-
çundan 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme 4 ki-
şinin ise beraatına karar verdi.

Ankara’da Onur Yürüyüşü’ne Katıldıkları İçin 
Yargılanan Kişiler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 10 
Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 9. Onur Yürü-
yüşü’ne yönelik polisin müdahalesinde gözaltına 
alınan 19 kişi hakkında ‘2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddia-
sıyla Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 12 Kasım 2019 tarihinde 
başlandı.

Savunmaların mahkeme, söz konusu tarihte görev-
li kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusu talebini 
reddetti ve duruşmayı 12 Mart 2020 tarihine erte-
ledi.

İzmir Barış Bloğu Üyelerinin Yargılandığı Dava

Aralarında sivil toplum örgütleri, sendika, meslek 
odası üye ve yöneticileri ile insan hakları savunu-
cularının da olduğu İzmir Barış Bloğu’nun 29 üyesi 
hakkında 9 Şubat 2016 tarihinde Cizre bodrumla-
rında onlarca kişinin öldürülmesini protesto ettik-
leri gerekçesiyle İzmir Bayraklı 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 21 Kasım 

ikinci duruşmada mahkeme tutukluluk hallerinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe 
erteledi. 

10 Aralık 2018 tarihine Ankara’da ev baskınlarında 
gözaltına alınan 15 kişiden 2’si 17 Aralık 2018 tari-
hinde tutuklanmış, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştı.

Batman’da Yargılanan HDP Üyeleri

HDP Gençlik Meclisi üyesi 6’sı tutuklu 8 kişi hak-
kında, 28 Nisan 2019 tarihinde PKK lideri Abdul-
lah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 
yapılan yol kapama eylemine katıldıkları iddia-
sıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın ilk duruşması 7 Ağustos 2019 tarihinde 
görüldü. İddianamede sanıkların ‘örgüte üye ol-
mamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ ve ’kara 
ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma’ suçların-
dan cezalandırılması istenmektedir. Savunmaların 
ardından mahkeme tutuklu 6 kişiden 5’inin (R.C., 
E.M., D.Y., H.A., M.Ş.Ç., B.D. ve H.A.) adli kont-
rol şartıyla tahliyesine, H.K.’nin ise tutukluluğunun 
devamına karar verdi ve duruşmayı 31 Ekim 2019 
tarihine erteledi.

Aydın’da Sendika Üyelerinin Yargılandığı Dava

Orhan Görü, Turgay Elçi, Gökhan Gök, Dursun 
Keleş, Mustafa Dağlı ve Mehmet Sarıtaş isimli Eği-
tim-Sen üyesi 6 kişi hakkında katıldıkları eylem ve 
etkinlikler gerekçe gösterilerek Aydın 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 17 
Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 6 kişinin 
beraatına karar verdi.

Gezi Parkı Eylemleri Nedeniyle Kocaeli’de 
Yargılanan Kişiler

238 kişi hakkında Gezi Parkı eylemlerine destek 
vermek için Kocaeli’nde düzenlenen protesto gös-
terilerine katıldıkları gerekçesiyle Kocaeli 4. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 23 Eylül 2019 tarihinde devam edildi. Davada 
yargılananların sayısının yargılama sırasında 2 kişi 
yaşamını yitirdiği için 236’ya düştüğü öğrenildi.

Mahkeme, duruşmaya müşteki olarak katılan İz-
mit Belediyesi’nin davadan çekildiğini açıklaması 
üzerine, tüm sanıkların ‘kamu malına zarar verme’ 
suçundan beraatına karar verdi.

Mahkeme 236 sanığı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’na muhalefet etme’, ‘polise direnme’ 
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İstanbul’da Avukatların Yargılandığı Dava

15 Eylül 2015 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçe-
sindeki Tünel Meydanı’nda Şırnak’ın Cizre ilçe-
sinde süren sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili basın 
açıklaması ve oturma eylemi yapan 18 avukat hak-
kında, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddiala-
rıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 11 Aralık 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme duruşmayı 3 Mart 2020 tari-
hine erteledi.

İstanbul’da Kuzey ve Doğu Suriye’ye Yönelik 
Askeri Operasyonu Protesto Ettikleri 
Gerekçesiyle Yargılanan Kişiler

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonunu protesto etmek 
için CHP Şişli ilçe binasını işgal ederken gözaltına 
alınan ve 18 Ekim 2019 tarihinde tutuklanan DEV-
GÜÇ üyesi 3 kişinin (Can Çıldır, Ali Düzkün ve 
Gamze Taşçı), haklarında İstanbul 33. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın 6 Aralık 2019 tari-
hinde görülen ilk duruşmasında tahliye edildikleri 
öğrenildi.

İzmir’de Katıldıkları Eylem Nedeniyle 
Haklarında Soruşturma Açılan Kişiler

15 Aralık 2019 tarihinde İzmir’de kadına yönelik 
şiddeti dans ederek protesto eden kadınlar hakkın-
da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir 
soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma kapsamın-
da 25 kadın ile ilgili olarak ifadeye çağırma kararı 
alındığı ve bu kişilerden 9’unun gözaltına alınarak 
Emniyet’e götürüldüğü öğrenildi. Diğer 16 kişinin 
ise 17 Aralık 2019 tarihinde ifadeye çağrıldığı öğ-
renildi.

Soruşturmanın ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuri-
yeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşa-
ğılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 
301. Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yü-
rüyüşleri Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle açıldı-
ğı bildirildi.

İstanbul’da Açlık Grevlerine İlişkin Eyleme 
Katıldıkları Gerekçesiyle Yargılanan Kişiler

Cezaevlerindeki açlık grevleri ile ilgili İstanbul’un 
Bakırköy ilçesinde yapılan eylem ile ilgili mahpus 
yakınları hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Aralık 
2019 tarihinde devam edildi.

2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
19 Mart 2020 tarihine erteledi.

Adana’da Yargılanan Kişiler

Adana’da 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Güven 
Park’ta yapılan saldırıyı protesto etmek için yapı-
lan basın açıklamasına yönelik polis müdahalesin-
de gözaltına alınan siyasi parti ve sendika üye ve 
yöneticisi 63 kişi hakkında Adana 11. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
21 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 62 
kişinin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş-
leri Kanunu’na muhalefet” suçundan ayrı ayrı 5 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve 
hapis cezalarını her bir kişi için 3000 TL para ce-
zasına çevirdi. Mahkeme 3 kişi hakkında hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, yargılama süre-
since yaşamını yitiren 1 kişi hakkında ise davanın 
düşürülmesine karar verdi.

İstanbul’da Kayyım Protestosuna Katıldıkları 
Gerekçesiyle Yargılanan Kişiler

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye-
lerine kayyım atanmasını protesto etmek için 23 
Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçe-
sinde yapılan basın açıklamasına yönelik polis mü-
dahalesinde gözaltına alınan 11 kişi (gazeteciler Pe-
rihan Erkılınç Okay, Mehmet Şahin ve Berfin Aslan 
ile Volkan Atmaca, Umut Akgül, Selda Erbil, Melek 
Andan, İlayda Çalasın, Rojen Zaman, Gamze Taşçı 
ve Metin Yılmaz) hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddia-
sıyla İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 22 Kasım 2019 
tarihinde başlandı. Savunmaların ardından mahke-
me başka bir dava kapsamında Silivri Cezaevi’nde 
tutuklu bulunan Metin Yılmaz ve Gamze Taşçı’nın 
ifadelerinin alınmasına karar vererek duruşmayı 16 
Ocak 2020 tarihine erteledi.

Adana’da Yargılanan Kişiler

Cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çek-
mek amacıyla 3 Mayıs 2019 tarihinde Adana’da kır-
mızı ışıkta 58 saniye duran 9 kişi hakkında Adana 
23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” 
iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 26 Kasım 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme duruşmayı 23 
Ocak 2020 tarihine erteledi.
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Mahkeme olayın yaşandığı gün görevli polis me-
murlarının dinlenmesi için İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, mahpus 
yakınları hakkındaki adli kontrol şartlarının kaldı-
rılmasına karar vererek duruşmayı 19 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

Şırnak’ta Anmaya Katıldıkları Gerekçesiyle 
Yargılanan Kişiler

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde, 
28 Aralık 2011 tarihinde hava bombardımanı so-
nucu yaşamını yitiren 34 kişinin yakınları olan 16 
kişi hakkında, 2015 yılında yapılan anma etkinli-
ğine katıldıkları gerekçesiyle ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla Uludere Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 30 Aralık 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 13 
Ocak 2020 tarihine erteledi.

Van’da Yargılanan Avukat

13 Mayıs 2019 tarihinde Van Demokrasi Platfor-
mu tarafından cezaevlerinde süren açlık grevleriy-
le ilgili yapılmak istenen açıklamaya katıldığı için 
Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üye-
si avukat Ekin Yeter hakkında Van 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde ‘kanuna aykırı gösteri ve yürüyüş 
düzenleme ve yönetme’ iddiasıyla açılan davanın 
ilk duruşması 31 Aralık 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Ekin Yeter’in beraatına karar verdi.

İddianamede sanıkların ‘2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’, ‘örgüt 
üyesi olmamakla beraber örgüte yardım etme’, ‘ör-
güt propagandası yapma’ suçlarında cezalandırıl-
maları istenmektedir.

Duruşmada savunma yapan mahpus yakınları, gö-
zaltına alınırken ve götürüldükleri polis merkezin-
de maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muame-
leyi anlattılar. Mahpus yakınlarından Kumri Akgül 
şunları belirtti: “Yerlerde sürüklenerek gözaltına 
alındık. Gözaltı aracında da yine aynı şekilde fiziki 
ve sözlü kötü muameleye maruz kaldık. Emniyette 
de kötü muameleye maruz kaldık.” Özlem Noyan 
ise şunları söyledi: “Baygınlık geçiren arkadaşımı-
za müdahale edecekken, bizler gözaltına alındık. 
Gözaltı aracında avukat arkadaşımıza ve bizlere iş-
kence yapıldı. Yine aynı şekilde Vatan Emniyeti’nde 
kötü muameleye maruz kaldık.” Mahpus yakınları 
ayrıca gözaltında çıplak aramaya maruz bırakıldık-
larını söyledikleri öğrenildi.

Sanıkların maruz kaldıkları işkence ve kötü mu-
ameleye ilişkin beyanlarının zapta geçirilmemesi 
üzerine avukatların bu durma itiraz ettiği öğrenil-
di. Tartışma sonucu 1 avukatın mahkeme salonun-
dan çıkartıldığı bildirildi.
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2019 tarihinde görülecek duruşma gerekçesiyle de 
1 Aralık 2019 tarihinde 15 gün süreyle yasaklandı. 
11 Ekim 2019 tarihinde ise TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonuna ilişkin olası tepki-
leri gerekçe göstererek 15 gün süreyle tüm eylem 
ve etkinlikler yasaklandı. Bu gerekçeyle ilan edilen 
yasak 26 Ekim, 10 Kasım, 25 Kasım ve 10 Aralık 
2019 tarihlerinde yine 15 gün süreyle olmak üzere 
4 kez daha tekrarlandı.

Ağrı

Yasak Sayısı: 1

Yasak Süresi: 15 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 539.199

Ağrı Valiliği 22 Kasım 2019 tarihinde il genelinde 
açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek gösteri yürü-
yüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, otur-
ma eylemi, stant açma, imza kampanyası, konser, 
şenlik, vb. her türlü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, 
broşür, afiş vb. materyalin asılması ve dağıtılmasını 
15 gün süreyle yasakladı.

Adana:

Yasak Sayısı: 13

Yasak Süresi: 135 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 158 gün 

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 2.237.940

Adana Valiliği 15 Şubat 2019 tarihinde, HDP Hak-
kari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Gü-
ven’in, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan 
tecridin son bulması talebiyle Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi’nde başlattığı açlık grevinin 100. günü ne-
deniyle yapılabilecek eylemleri gerekçe göstererek 
açık ve kapalı alanlarda yapılacak her türlü eylem 
ve etkinliği 3 gün süreyle yasakladığını duyurdu. 
19 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilen 15 gün sü-
reli yasağın gerekçesi ise Van, Mardin ve Diyarba-
kır büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıydı. 
Daha sonra 4 Eylül, 18 Eylül, 3 Ekim, 18 Ekim 2019 
tarihlerinde yapılan duyurularla, kayyım atamala-
rını protesto etmek için yapılacak her türlü eylem 
ve etkinlik 15 gün süreyle 4 kez daha yasaklandı. 
Ayrıca Furkan Vakfı davasının 6 Eylül 2019 tari-
hinde Adana’da görülecek duruşması gerekçesiy-
le, bu konuyla ilgili yapılacak eylem ve etkinlikler 
de 4 Eylül 2019 tarihinde 10 gün süreyle, 5 Aralık 

11 https://tihv.org.tr/arsiv/01-ocak-2019-ile-31-o-
cak-2020-tarihleri-arasinda-valilik-yasaklari-nedeniy-
le-kullanilamayan-toplanma-ve-gosteri-yapma-hakki/

7.18. EYLEM ve ETKİNLİKLERİN YASAKLANDIĞI İLLER

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından bir süredir Türkiye genelinde “İl sınırları içinde huzur ve 
güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve 
önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve 
tedbirleri alır” şeklinde düzenlenen 5442 Sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesine ve “Bölge 
valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın 
ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı 
bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olma-
sı hâlinde yasaklayabilir” şeklinde düzenlenen 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’nun 17. maddesine dayanarak bir demokrasinin ayrılmaz unsuru ve vazgeçilmez koşulu olan 
toplanma ve gösteri yapma hakkının/özgürlüğünün ilga edildiğini 9 Şubat 2020 tarihinde kamuoyu 
ile paylaştığımız raporumuzda belirtmiştik.11 2019 yılında Türkiye’de 21 il ve 1 ilçede yaşayan 25 
milyon 183 bin 911 yurttaş, en kısası 2, en uzunu 365 gün süreyle olmak üzere 139 kez alınan eylem 
ve etkinlik yasakları sonucu bu hak ve özgürlüğü kullanamamıştır. 

Eylem ve Etkinliklerin yasaklandı il ve ilçeler, eylem ve etkinliklerin kaç kez yasaklandığı, yasak-
lama süreleri, yasaklamalardan ka yurttaşın etkilendiği aşağıdaki gibidir: 
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duyurdu. 28 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açıklama 
ile ise il genelinde her türlü temsil, gösteri, afiş asma 
ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin 14 Mart 2019 
tarihine kadar izne bağlandığını; açık ve kapalı yer 
toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır 
kurma, stant açma gibi eylemlerin ise aynı tarihler 
arasında yasaklandığını duyurdu. Batman Valiliği 
30 Nisan, 14 Temmuz, 29 Temmuz, 25 Ekim, 11 
Kasım ve 11 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 
il genelindeki eylem ve etkinlikleri 6 kez daha 15 
gün süreyle yasakladı.

Hasankeyf ilçesi 

Yasak Sayısı: 5  

Yasak Süresi: 30 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 75 gün

Hasankeyf Kaymakamlığı, yapımı devam eden Ilı-
su Barajı’nın tarihi eserleri sular altında bırakacak 
olmasına dair tepkileri gerekçe göstererek ilçe da-
hilinde açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürü-
yüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, 
bildiri dağıtma ve benzeri her türlü eylem etkinliği 
12 - 26 Haziran, 11 - 26 Temmuz, 11 - 26 Ağustos, 
26 Eylül - 10 Ekim ve 11 - 25 Ekim 2019 tarihleri 
arasında olmak üzere 5 kez yasakladı.

Bitlis 

Yasak Sayısı:  2 Yasak, 1 İzne bağlama kararı

Yasak Süresi: toplam 25 gün yasak, 225 gün (7,5 
ay) izne bağlama

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 348.115

Bitlis Valiliği, 13 Şubat 2019 tarihinde, HDP Hak-
kari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in, 
PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin 
son bulması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’n-
de başlattığı açlık grevinin 100. günü nedeniyle 
yapılabilecek eylemleri gerekçe göstererek açık ve 
kapalı alanlarda yapılacak her türlü eylem ve etkin-
liği 10 gün süreyle yasakladığını duyurdu. Valilik 7 
Nisan 2019 tarihinde ise 31 Mart yerel seçimlerini 
gerekçe göstererek 15 gün süreyle yasaklama kara-
rı aldı. 15 Mayıs 2019 tarihli kararla, il genelinde 
yapılacak her türlü kapalı ve açık yer toplantıları 
ile gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi 
binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır 
kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, 
şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. 

Antep: 

Yasak Sayısı:  6

Yasak Süresi: 90 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 112 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 2.069.364

Gaziantep Valiliği 12 Şubat 2019 tarihinde il ge-
nelinde açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant 
kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart 
asma, çadır kurma, oturma eylemi, ayırt edici ön-
lük ve yelek giyme vb. eylem ve etkinlikleri 7 gün 
süreyle yasakladı. 23 Mayıs 2019 tarihinde 15 gün 
süreli bir yasaklama kararı daha ilan edildi. 22 
Ağustos 2019 tarihinde 30 gün, 22 Eylül 2019 tari-
hinde 15 gün, 12 Ekim 2019 tarihinde 30 gün ve 30 
Kasım 2019 tarihinde 15 gün süreyle olmak üzere 4 
kez daha eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Aydın

Yasak Sayısı: 2

Yasak Süresi: 45 Gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 1.110.972

29 Ağustos 2019 tarihinde açıklama yapan Aydın 
Valiliği, Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir be-
lediyelerine kayyım atanmasını gerekçe göstererek 
il genelinde açık alan toplantısı, gösteri yürüyüşü, 
basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma 
eylemi, şenlik, konser, bildiri dağıtma ve benzeri 
tüm eylem ve etkinlikleri 31 Ağustos 2019 tarihi 
itibarıyla 30 gün süreyle yasakladığını duyurdu. 10 
Ekim 2019 tarihinde ise 15 günlük bir yasaklama 
kararı ilan edildi.

Batman: 

Yasak Sayısı: 8

Yasak Süresi: 45 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 165 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 608.659

Batman Valiliği 29 Ocak 2019 tarihinde aldığı karar 
ile il genelinde her türlü miting, kapalı ve açık yer 
toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açık-
laması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, 
anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinliklerin mül-
ki idarenin iznine bağlandığını,  tüm ceza ve infaz 
kurumları ile tutukevleri çevresindeki alanlarda 
yapılacak eylem ve etkinliklerin ise yasaklandığını 
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Hakkari 

Yasak Sayısı: 12

Yasak Süresi: 272 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 297 gün 

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 280.991

Hakkari Valiliği 11 Şubat 2019 tarihinde il genelin-
de açık ve kapalı alanlarda yapılacak bütün eylem 
ve etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını duyur-
du. Valilik, 4 Nisan 2019 tarihinde 31 Mart yerel 
seçimlerini gerekçe göstererek 15 gün süreyle, 19 
Nisan 2019 tarihinde ise “alınan istihbari bilgilerin 
değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel 
toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemle-
rin engellenmesi, farklı kesimler arasında çatışma 
çıkmasının önüne geçilmesi” gerekçesiyle 30 gün 
süreyle açık alanlarda yapılacak eylem ve etkinlik-
leri yasakladı. Bu gerekçeyle ilan edilen 30 günlük 
eylem ve etkinlik yasakları 17 Mayıs, 17 Haziran, 17 
Temmuz, 16 Ağustos, 17 Eylül, 16 Ekim, 15 Kasım 
2019 tarihlerinde olmak üzere 7 ay boyunca sür-
dürüldü. 14 Aralık ve 29 Aralık 2019 tarihlerinde 
olmak üzere 2 kez de 15 gün süreli yasak ilan edildi.

Iğdır 

Yasak Sayısı: 1 

Yasak Süresi: 15 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 199.442

Iğdır Valiliği 28 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açık-
lama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatı nedeniyle yapılabilecek protestoları gerek-
çe göstererek, il genelinde açık ve kapalı alanlarda 
düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplan-
tısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, 
imza kampanyası, konser, şenlik, vb. her türlü ey-
lem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. mater-
yalin asılması ve dağıtılmasını 25 Ekim 2019 itiba-
rıyla 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu.

İzmir 

Yasak Sayısı:  3

Yasak Süresi: 27 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 4.367.251

İzmir Valiliği, 14 Şubat 2019 tarihinde aldığı karar-
la 14 Şubat 2019 tarihi saat 00.00 ile 16 Şubat 2019 
tarihi saat 24.00 arasında il genelinde, açık alanlar-

tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan 
özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç 
olmak üzere el ilanı, broşür ve vb. dağıtılması, afiş, 
pankart asılması, kurum ve kuruluşların mülki ida-
re amirliğine en az 48 saat önceden (etkinliğin ya-
pılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program 
bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildi-
rimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinlik-
ler 31 Aralık 2019 tarihine kadar mülki idarenin 
iznine bağlandı.

Bursa

Yasak Sayısı: 2

Yasak Süresi: 30 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 3.056.120

Bursa Valiliği 2 Mayıs 2019 tarihinde yaptığı açık-
lama ile açlık grevleri ile ilgili olarak il sınırları için-
deki açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, 
toplantı ve basın açıklaması, oturma eylemi, stant 
açma vb. her türlü etkinliğin 15 gün süreyle yasak-
landığını duyurdu. Valilik, 5 Eylül 2019 tarihinde 
ilan ettiği 15 gün süreli eylem ve etkinlik yasağı 
içinse Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir bele-
diyelerine kayyım atanmasını gerekçe gösterdi.

Eskişehir

Yasak Sayısı: 1

Yasak Süresi: 15 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 887.475

Eskişehir Valiliği 17 Ekim 2019 tarihinde yaptı-
ğı açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye 
yönelik harekatı nedeniyle yapılabilecek protesto-
ları gerekçe göstererek, il genelinde açık ve kapalı 
alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava 
toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant 
açma, imza kampanyası, konser, şenlik, vb. her tür-
lü eylem ve etkinlikler ile el ilanı, broşür, afiş vb. 
materyalin asılması ve dağıtılmasını 10 Ekim 2019 
itibarıyla 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. 
Böylece eylem ve etkinlikleri geriye dönük olarak 
yasaklamış oldu.
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Mardin 

Yasak Sayısı: 7

Yasak Süresi: 150 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 165 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 838.778

Mardin Valiliği 13 Şubat 2019 tarihinde, HDP 
Hakkari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Gü-
ven’in, PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan 
tecridin son bulması talebiyle Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi’nde başlattığı açlık grevinin 100. günü ne-
deniyle yapılabilecek eylemleri gerekçe göstererek 
açık ve kapalı alanlarda yapılacak her türlü eylem 
ve etkinliği 15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. 
10 Mayıs 2019 tarihli kararla, il genelinde yapılacak 
her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri 
yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dı-
şında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, 
stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, 
konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. tüm eylem 
ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk 
tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üze-
re el ilanı, broşür ve vb. dağıtılması, afiş, pankart 
asılması, kurum ve kuruluşların mülki idare amir-
liğine en az 48 saat önceden (etkinliğin yapılacağı 
yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgi-
si, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde 
bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinlikler 31 
Aralık 2019 tarihine kadar mülki idarenin iznine 
bağlandı. 19 Ağustos, 18 Eylül, 17 Ekim, 16 Kasım 
ve 16 Aralık 2019 tarihlerinde her biri 30 gün sü-
reyle olmak üzere 5 kez daha eylem ve etkinlikler 
yasaklandı.

Mersin 

Yasak Sayısı: 8

Yasak Süresi: 30 günü kesintisiz olmak üzere 97 
gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 1.840.425

Mersin Valiliği 5. Mersin LGBTİ+ Onur Haftası 
kapsamında düzenlenecek yürüyüş, basın açık-
laması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri 
dağıtma, şenlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 
Haziran 2019 tarihinde 20 gün süreyle yasakladı. 
Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyele-
rine kayyım atanmasını takiben 20 Ağustos ve 30 
Ağustos 2019 tarihlerinde 10 gün, 17 Eylül ve 17 
Ekim 2019 tarihlerinde 15 gün süreyle eylem ve 

da tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde yürüyüş, 
basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, bildiri 
dağıtma, stant/çadır kurma vb. her türlü eylem ve 
etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Daha sonra, 
Van, Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediye-
lerine kayyım atanmasını takiben 19 Ağustos 2019 
tarihinde 10 gün süreyle, TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonunu takiben 14 Ekim 
2019 tarihinde 15 gün süreyle açık alanlarda yapı-
lacak tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Kars

Yasak Sayısı: 1

Yasak Süresi: 13 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 285.410

Kars Valiliği 7 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açık-
lama ile il sınırları içindeki açık alanlarda düzen-
lenecek miting, yürüyüş, toplantı, basın açıklama-
sı, oturma eylemi, stant açma, şenlik vb. her türlü 
etkinliğin 8 Nisan 2019 ile 20 Nisan 2019 tarihleri 
arasında yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli 

Yasak Sayısı: 4

Yasak Süresi: 45 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 1.953.035

Kocaeli Valiliği 20 Nisan 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile “Kandıra T ve F Tipi Ceza İnfaz Ku-
rumları merkez olmak üzere 5 (beş) km yarıça-
pındaki alan ile Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunun bulunduğu alan merkez olmak üzere 
1 (bir) km yarıçaplı alan içerisinde açık ve kapalı 
toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır 
kurma, stant açma, el ilanı dağıtma vb. eylem ve et-
kinliklerin 18 Ekim 2018 tarihinden itibaren ikinci 
bir emre kadar”, geriye dönük olarak yasaklandığı-
nı duyurdu. Valilik daha sonra 22 Nisan ve 7 Mayıs 
2019 tarihlerinde 2 kez 15 gün süreli yasak ilan etti. 
10 Ekim 2019 tarihinde ise TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik operasyonuna ilişkin olası tepki-
leri gerekçe göstererek 15 gün süreyle tüm eylem 
ve etkinlikler ile bu eylem ve etkinlikler için gelen 
araç ve kişilerin kente girişi yasaklandı.
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daha açık alanlarda yapılacak eylem ve etkinlikler 
Siirt Valiliği tarafından yasaklandı.

Şırnak

Yasak Sayısı: 9

Yasak Süresi: 45 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 135 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 529.615

Şırnak Valiliği 12 Şubat 2019 tarihinde, HDP Hak-
kari milletvekili ve DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in, 
PKK lideri Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin 
son bulması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’n-
de başlattığı açlık grevinin 100. günü nedeniyle ya-
pılabilecek eylemleri gerekçe göstererek açık ve ka-
palı alanlarda yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 
15 gün süreyle yasakladığını duyurdu. PKK lideri 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek 
için Elazığ T Tipi Cezaevi’nde kendisini asarak ya-
şamına son veren Mahsum Pamay isimli mahpu-
sun Cizre ilçesinde yapılacak taziye törenini gerek-
çe gösteren valilik 5 Nisan 2019 tarihinde 15 gün 
süreyle eylem ve etkinlikleri il genelinde yasakladı. 
14 Mayıs 2019 tarihinde açlık grevleriyle ilgili olası 
eylemleri gerekçe göstererek 15 gün süreli bir yasak 
daha ilan edildi. 20 Haziran, 8 Ağustos, 23 Ağustos, 
16 Ekim, 31 Ekim ve 15 Kasım 2019 tarihlerinde 
15 gün süreyle olmak üzere 6 kez daha eylem ve 
etkinlikler yasaklandı.

Tunceli 

Yasak Sayısı: 3

Yasak Süresi: 75 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 84.660

Tunceli Valiliği 4 Eylül 2019 tarihinde, Van, Mardin 
ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerine kayyım 
atanmasını gerekçe göstererek il genelinde kapa-
lı ve açık alan toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın 
açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma ey-
lemi, şenlik, konser, bildiri dağıtma ve benzeri her 
tür eylem ve etkinliği 30 gün süreyle yasakladı. 18 
Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik operasyonunu gerekçe göstererek 30 
gün süreyle, 13 Kasım 2019 tarihinde ise Mazgirt 
ilçesinin Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan 
Çelebi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden 
uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanmasını ge-
rekçe göstererek 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler 
il genelinde yasaklandı.

etkinlikler yasaklandı. Bu yasak devam ederken 
11 Ekim 2019 tarihinde bu kez TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik operasyonu gerekçesiyle 22 
günlük bir yasak ilan edildi. 2 Kasım ve 17 Kasım 
2019 tarihlerinde ise bu iki gerekçe birleştirilerek 
açık ve kapalı alanlarda yapılacak her türlü eylem 
ve etkinlik 15 gün süreyle olmak üzere 2 kez ya-
saklandı.

Muş

Yasak Sayısı: 10

Yasak Süresi: 75 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 128 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 408.809

Muş Valiliği 13 Şubat-17 Şubat 2019 tarihleri ara-
sında 5 gün süreyle il genelinde yapılacak tüm top-
lantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık 
veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, mi-
ting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık 
grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el 
ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale 
yakma ve taşıma, konser, panel, konferans, temsil 
vb. tüm etkinlikleri yasakladı. Suruç Katliamını an-
mak için Muş’ta yapılmak istenen anmalar ile ilgili 
olarak her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıkla-
ması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri 
türdeki tüm açık alanlardaki yapılacak etkinlikler 
ise 20-22 Temmuz 2019 tarihleri arasında 3 gün sü-
reyle yasaklandı. Muş Valiliği 21 Ağustos, 5 Eylül, 
19 Eylül, 19 Ekim, 4 Kasım, 19 Kasım, 4 Aralık ve 
19 Aralık tarihlerinde 15 gün süreyle 8 kez daha ey-
lem ve etkinlikleri yasakladı.

Siirt

Yasak Sayısı: 9

Yasak Süresi: 90 günü kesintisiz olmak üzere 
toplam 145 gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 320.280

Siirt Valiliği 13 Şubat 2019 tarihinde yaptığı açık-
lama ile il genelinde açık ve kapalı alanlarda yapı-
lacak etkinlikleri 10 gün süreyle yasakladı. Valilik 
9 Mayıs 2019 tarihinde 15 gün süreyle ilan ettiği 
eylem ve etkinlik yasağını, 24 Mayıs 2019 tarihinde 
açlık grevlerine destek eylemlerini gerekçe göstere-
rek 30 gün süreyle olmak üzere sürdürdü. 19 Ağus-
tos, 3 Eylül, 3 Ekim, 18 Ekim, 1 Kasım ve 15 Kasım 
2019 tarihlerinde 15 gün süreyle olmak üzere 6 kez 
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Van

Yasak Sayısı: 24

Yasak Süresi: 365 gün kesintisiz 

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 1.136.757

Van Valiliği il sınırları içinde açık alanlarda dü-
zenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, ba-
sın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her 
türlü eylem ve etkinliği 8 Ocak 2019 tarihinde, 9 
Ocak 2013 tarihinde Paris’te öldürülen Sakine 
Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’i anma 
etkinliklerini gerekçe göstererek, 20 Şubat 2019 ta-
rihinde 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’nü ge-
rekçe göstererek, 20 Mart 2019 tarihinde Newroz 
kutlamalarını gerekçe göstererek, 3 Nisan 2019 
tarihinde Abdullah Öcalan’ın 4 Nisan’daki doğum 
gününü gerekçe göstererek, 10 Nisan ve 18 Nisan 
2019 tarihlerinde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan 
yerel seçimler sonrasında belediye eş başkanlarına 
mazbatalarının verilmemesiyle ilgili olası protes-
toları gerekçe göstererek, 29 Nisan 2019 tarihinde 
1 Mayıs eylemlerini gerekçe göstererek yasakladı. 
Van Valiliği aldığı ikinci bir karar ile “Savaşa, sö-
mürüye, saraylara karşı alandayız” ve “Tecride ha-
yır, barışa evet” yazılı pankartların taşınmaması ve 
bu içerikte sloganların atılmaması koşuluyla 1 Ma-
yıs kutlamalarına izin verdi. Van Valiliği 8 Mayıs, 
18 Mayıs ve 28 Mayıs, 12 Haziran ve 27 Haziran, 12 
Temmuz ve 27 Temmuz, 12 Ağustos ve 26 Ağustos 
2019 tarihlerinde olmak üzere 9 kez daha il gene-
lindeki eylem ve etkinlikleri yasakladı. 26 Ağustos 
2019 tarihinde getirilen yasağın gerekçesi, 19 Ağus-
tos 2019 tarihinde Van, Mardin ve Diyarbakır bü-
yükşehir belediyelerine kayyım atanmasına yönelik 
olası protestolardı. Daha sonra 11 Eylül ve 25 Eylül, 
11 Ekim ve 25 Ekim, 8 Kasım ve 24 Kasım, 9 Aralık 
ve 25 Aralık 2019 tarihlerinde olmak üzere 8 kez 
daha ildeki bütün eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Urfa

Yasak Sayısı: 8

Yasak Süresi: 92 gün kesintisiz olmak üzere 120 
gün

Etkilenen Yurttaş Sayısı: 2.073.614

Urfa Valiliği 13 Şubat 2019 tarihinde 15 gün sürey-
le kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin, 
üniversitenin ve Valilik ile Kaymakamlık makamla-
rının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 
açık ve kapalı alanlarda yapılacak tüm etkinlikleri 
yasakladı. 29 Mart 2019 tarihinde yapılan açıklama 
ile il genelinde açık alanlarda yapılacak her türlü 
yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, 
stant açma ve benzeri etkinliğin 1 Nisan 2019 saat 
08:00 ile 6 Nisan 2019 saat 24:00 arasında yasaklan-
dığı duyuruldu. 18 Temmuz 2019 tarihinde Suruç 
Katliamını anmak için Urfa’da yapılmak istenen an-
malar ile ilgili olarak her türlü toplanma, yürüyüş, 
basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma 
ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki yapılacak 
etkinliklerin 25 Temmuz 2019 tarihine kadar ya-
saklandığı duyuruldu. Urfa Valiliği 19 Ağustos ve 
20 Eylül 2019 tarihlerinde 15 gün süreyle, 20 Ekim, 
19 Kasım ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde ise 30 gün 
süreyle olmak üzere 5 kez daha eylem ve etkinlik-
leri yasakladı.
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ğü’nün, Sosyal Demokrasi Topluluğu tarafından 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 6 Mart 2019 
tarihinde yapılacak “Yerel Yönetimlerde Kadın” 
başlıklı panelin “konunun siyasi olması” gerekçe 
gösterilerek yasakladığı öğrenildi.

26 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Top-
luluğu tarafından düzenlenecek “Farklı Toplumsal 
Cinsiyet Perspektiflerinden Aile” etkinliğine üni-
versite yönetimi tarafından izin verilmedi. Haber-
de, sözlü olarak bildirilen bu kararın gerekçesinin 
“LGBTİ+ ilişkisi” olduğu ifade edildi. Başvuruyu 
yapan öğrencilere taleplerine rağmen yazılı bir ka-
rar verilmediği bildirildi.

10 Mayıs 2019 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniver-
sitesi’nde yapılacak olan Onur Yürüyüşü’ne 6 Ma-
yıs 2019 tarihinde ODTÜ Rektörlüğü tarafından 
izin verilmedi. Yasaklama kararının gerekçesinin 
Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinliklerine ilişkin 
OHAL zamanında aldığı yasaklama kararı olduğu 
öğrenildi.

12 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Türkiye Harp Sanayi ve Yardımcı İşkolları 
İşçileri Sendikası (Türk Harb-İş) tarafından, Sakar-
ya’da bulunan ve 1. Ana Bakım Fabrikası’nın Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla özelleştirme kapsamına 
alınmasına karşı 16 Mart 2019 tarihinde Ankara’da 
düzenlenecek mitinge Ankara Valiliği’nin izin ver-
mediği öğrenildi. Ankara Valiliği’nin izin başvu-
rusunu reddetme gerekçesinin “seçim döneminde 
bulunulması ve genel güvenlik bakımından uygun 
olmadığı” değerlendirmesi olduğu bildirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör-
lüğü 12 Nisan 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile 
ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) ta-
rafından her yıl düzenlenen ve 4 gün süren Ulus-
lararası Bahar Şenliği’ni iptal etti. Rektörlük tara-
fından yapılan açıklamada “Üniversitemizin mev-
cut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi 
mümkün olmadığından, 33’üncü Bahar Şenliği’nin 
yapılamayacağını bilgilerinize sunarız” denildi.

Adana

10 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 10- 13 Şubat 2019 tarihleri arasında HDP 
Adana İl Örgütü tarafından düzenlenecek olan 
Kürt Tiyatro Günleri’nin Adana Valiliği tarafından 
‘kamu güvenliğini tehdit ettiği’ gerekçesiyle yasak-
landığı öğrenildi.

18 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP Adana İl Gençlik Meclisi tarafından 19 
Mayıs 2019 tarihinde düzenlenecek olan Çukurova 
Gençlik Buluşması’nın Adana Valiliği tarafından 
yasaklandığı öğrenildi.

23 Eylül 2019 tarihinde Adana’nın Seyhan ilçesin-
deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahneye ko-
nulacak “Zargotin Zêrgotin e” adlı Kürtçe oyunun 
Adana Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle ya-
saklandığı öğrenildi.

Adana Valiliği’nin, 18 Ekim 2019 tarihinde ya-
pılması düşünülen halk buluşması için HDP’nin 
yaptığı başvuruya 16 Ekim 2019 tarihinde verdiği 
cevapla, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatını protesto etmek amacıyla yapılabilecek 
olası eylemleri gerekçe göstererek, etkinliği yasak-
ladığı öğrenildi.

HDP Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü için hazırlanan “Erkek ve Devlet 
Şiddetine Karşı İsyandayız” başlıklı broşürlerin da-
ğıtımının Adana Valiliği tarafından yasaklandığı 16 
Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
öğrenildi.

7 Aralık 2019 tarihinde Seyhan Belediyesi Yaşar 
Kemal Kültür Merkezi’nde yapılması planlanan 
Grup Yorum konserinin Adana Valiliği tarafından 
4 Aralık 2019 tarihinde yasaklandığı öğrenildi.

Ankara

1 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlü-

7.19. YASAKLANAN ETKİNLİKLER

2019 yılında 17 ilde yapılmak istenen 65 etkinlik valiliklerin veya kaymakamlıkların kararları ile 
yasaklandı.
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yendir” isimli oyununu 3-10 Kasım 2019 tarihle-
rinde Artvin’in Hopa ilçesinde Milli Eğitim Bakan-
lığı’na bağlı bir ortaokulda sahnelemek için yaptığı 
başvurunun Hopa Kaymakamlığı tarafından 30 
Ekim 2019 tarihinde “kamu binalarında sergilene-
mez” denilerek reddedildiği öğrenildi.

Batman

Batman Demokrasi Platformu tarafından Gülistan 
Caddesi’nde düzenlenmek istenen 1 Eylül Dünya 
Barış Günü şöleninin Batman Valiliği tarafından 
yasaklandığı öğrenildi.

78’liler Girişimi tarafından 16 Haziran 2019 tari-
hinde Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapımı de-
vam eden Ilısu Barajı nedeniyle tarihi eserlerin su-
lar altında kalacak olmasıyla ilgili yapılmak istenen 
basın açıklaması Hasankeyf Kaymakamlığı’nın ka-
rarı ile yasaklandı.

Diyarbakır

Dicle Üniversitesi Demokratik Öğrenci Derneği 
tarafından 4 Mayıs 2019 tarihinde Park Orman’da 
düzenlenmek istenen Bahar ve Gençlik Şöleni’ne 
Diyarbakır Valiliği’nin aldığı açık alanlarda etkinlik 
yasağı kararı gerekçe gösterilerek izin verilmediği 
öğrenildi.

26 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Yasin K., İsmail D. ve Fırat E.’nin atıldıkları iş-
lerine geri dönme talebiyle AKP Diyarbakır il bina-
sı önünde oturma eylemi yapmak için başvurduk-
ları Diyarbakır Valiliği’nin “eylem sonucunda siyasi 
parti faaliyetlerinin engellenmesinin anayasal bir 
suç oluşturacağı” gerekçesiyle eyleme izin verme-
diği ve yapılması durumunda müdahale edilerek iş-
lem başlatılacağı yönünde cevap verdiği öğrenildi.

ÖHD üyesi avukatlar tarafından Diyarbakır’ın Bağ-
lar ilçesindeki Koşuyolu Parkı’nda bulunan ‘İnsan 
Hakları Anıtı’ önünde 13 Aralık 2019 tarihinde 
yapılmak istenen basına açıklamasının Valilik tara-
fından 13 Aralık 2019 tarihinde alınan 15 günlük 
eylem ve etkinlik yasağı gerekçe gösterilerek yasak-
landığı öğrenildi.

Erzurum

11 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Erzurum’un Tekman ilçesinde Tekman ve 
Köyleri Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 
tarafından 13 Ağustos 2019 tarihinde düzenlen-
mek istenen bayramlaşma etkinliğinin Tekman 

16 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den 18 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel 
Merkezi’nde düzenlenecek olan “Pontus Soykırı-
mının 100. Yılı” başlıklı etkinliğin Ankara Valiliği 
tarafından yasaklandığı öğrenildi.

Sanatçı Sabahat Akkiraz tarafından 22 Eylül 2019 
tarihinde Ankara’da Vedat Dalokay Parkı’nda veri-
lecek konserin Ankara Valiliği tarafından güvenlik 
gerekçesiyle yasaklandığı 20 Eylül 2019 tarihinde 
basında yer alan haberlerden öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Yılmaz Güney Sah-
nesi’nde 5-6 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek 
olan KHK Buluşması’nın Ankara Valiliği tarafın-
dan 4 Ekim 2019 tarihinde yasaklandı. Yasaklama 
üzerine, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ge-
nel Merkezi’ni 5 Ekim 2019 tarihinde ziyaret etmek 
isteyen kişilerin, binanın bulunduğu sokağı abluka 
altına alan polis tarafından engellendiği; bu sırada 
2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri öğrenilemedi. İstanbul’dan 
gelen kişilerin ise Eryaman ilçesinde durdurularak 
araçlarının geçişine izin verilmediği, polisin araç-
lardan inen kişilere biber gazıyla müdahale ettiği 
öğrenildi.

HDP tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da 
yapılmak istenen “Demokrasi Buluşması”nın 18 
Ekim 2019 tarihinde Ankara Valiliği tarafından ya-
saklandığı öğrenildi.

Ekoloji Birliği tarafından 26 Ekim 2019 tarihin-
de Ankara’da yapılmak istenen “İklim Krizine ve 
Ekolojik Yıkıma Dur Diyoruz” mitinginin 25 Ekim 
2019 tarihinde Ankara Valiliği tarafından yasak-
landığı öğrenildi.

Atılım gazetesinin 25. yılı için Ankara’nın Mamak 
ilçesinde 16 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmesi 
planlanan etkinliğin, Ankara Valiliği tarafından 15 
Kasım 2019 tarihinde yasaklandığı öğrenildi.

Antalya

Antalya Valiliği 15 Haziran 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile 3. Antalya LGBTİ+ Onur Haftası kap-
samında düzenlenecek etkinlikleri “kamu güvenli-
ği ile genel ahlakın korunmasını” gerekçe göstere-
rek yasakladı.

Artvin

7 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Levent Üzümcü’nün “Anlatılan Senin Hikâ-
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rak CHP üyeleri tarafından Silivri Cezaevi önünde 
yapılmak istenen basın açıklamasının Silivri Kay-
makamlığı tarafından yasaklandığı öğrenildi.

22 Ağustos Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir 
belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım 
atanmasının ardından İstanbul’un Esenyurt ilçe-
sinde yapılmak istenen basın açıklamasının Kay-
makamlık kararı ile yasaklandığı öğrenildi.

“Queer Olympix” kapsamında 24-25 Ağustos 2019 
tarihlerinde Kalamış’ta yapılacak olan LGBTİ+ et-
kinliklerinin, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 
“kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesini ön-
lemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” 
gerekçeleriyle yasaklandığı öğrenildi.

14 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçe-
sinde bulunan Taksim Ortaoyuncuları Sahnesi’n-
de düzenlenecek Grup Yorum konserinin Beyoğlu 
Kaymakamlığı’nın kararı ile yasaklandığı öğrenildi.

Demokrasi İçin Birlik Platformu (DİP) tarafından, 
Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyele-
rine kayyım atanmasına ilişkin, Şişli Cemil Candaş 
Kültür Merkezi’nde 16 Ekim 2019 tarihinde yapıl-
mak istenen basın toplantısının, aynı gün Şişli Kay-
makamlığı tarafından yasaklandığı öğrenildi.

Hrant Dink Vakfı tarafından, Anarad Hığutyun 
Binası’nda 18 – 19 Ekim 2019 tarihlerinde yapıla-
cak olan “Kayseri ve Çevresi: Toplumsal, Kültürel 
ve Ekonomik Tarihi” konulu konferansın 17 Ekim 
2019 tarihinde Şişli Kaymakamlığı tarafından ya-
saklandığı öğrenildi.

Atılım gazetesinin 25. yılı için İstanbul’da Bostancı 
Kültür Merkezi’nde 22 Kasım 2019 tarihinde dü-
zenlenmesi planlanan etkinliğin, İstanbul Valiliği 
tarafından 18 Kasım 2019 tarihinde yasaklandığı 
öğrenildi.

Direnişler Meclisi tarafından İstanbul’un Şişli il-
çesinde Cemil Candaş Salonu’nda 23 Kasım 2019 
tarihinde düzenlenecek olan ‘KHK’lar iptal edilsin’ 
konserinin 21 Kasım 2019 tarihinde Şişli Kayma-
kamlığı tarafından iptal edildiği öğrenildi.

24 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-
lararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Tünel Meydanı’nda 
yapılacak yürüyüşün Beyoğlu Kaymakamlığı ta-
rafından yasaklandığı öğrenildi. Beyoğlu Kayma-
kamlığı’nın 24 Kasım 2019 tarihinde yürüyüşe ge-

Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle ya-
saklandığı öğrenildi.

Giresun

11 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Aziz Nesin’in yazdığı Toros Canavarı isim-
li oyunun Giresun’un Keşap ilçesine bağlı Halkalı 
köyünde 13 Temmuz 2019 tarihinde sahnelenme-
sinin Giresun Valiliği’nin kararı ile yasaklandığı 
öğrenildi.

İstanbul

21 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Kadıköy Tiyatroları Platformu ile Kadıköy 
Belediyesi tarafından 27 Mart 2019 tarihinde yapıl-
ması planlanan “Dünya Tiyatro Günü” yürüyüşü-
nün, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından “etkinlik 
alanının İstanbul Valiliği tarafından belirlenen top-
lantı ve gösteri yürüyüşleri alanı içerisinde olmadı-
ğı, yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyebileceği ve 
ticaret hayatının olağan akışını engelleyebileceği” 
gerekçesiyle yasaklandığı öğrenildi.

19 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştireceği Kı-
zılay çadırı ziyaretinin İstanbul Valiliği’nin kararı 
ile yasaklandığı öğrenildi.

21 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, İstanbul’da Taksim’de yapılmak istenen 
Onur Yürüyüşü’ne izin verilmemesi üzerine yü-
rüyüşün İstanbul’un Bakırköy ilçesinde yapılması 
yönünde İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi 
tarafından yapılan başvurunun da İstanbul Valiliği 
tarafından reddedildiği öğrenildi.

Şişli Kaymakamlığı, Suruç katliamını anlatan Git-
mek belgeselinin 28 Haziran 2019 tarihinde Şişli 
Nazım Kültür Merkezi’nde yapılacak galasını, ‘bel-
geselin içeriğinde örgüt propagandası yapılabilece-
ği’ gerekçesiyle yasakladı.

13 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, CHP üyeleri tarafından Silivri Cezaevi’nde 
tutulan CHP eski milletvekili Eren Erdem ile ilgili 
olarak Silivri’ye yapılmak istenen yürüyüşün İstan-
bul Valiliği tarafından “uygun görülmemiştir” de-
nilerek yasaklandığı öğrenildi.

2 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 400 gündür tutuklu olan CHP Parti Meclisi 
üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem ile ilgili ola-
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6 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Gençlik Meclisi tarafından 13 – 31 
Ağustos 2019 tarihleri arasında Mardin’in Savur 
ilçesinde düzenlenecek futbol ve voleybol turnu-
vasının Savur Kaymakamlığı tarafından güvenlik 
açısından uygun olmadığı gerekçesiyle yasaklandı-
ğı öğrenildi.

6 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Mardin’in Derik ilçesinde belediyeye ait yeni 
hizmet binasının açılışı dolayısıyla yapılacak kon-
ser ve diğer etkinliklere Kaymakamlık tarafından 
Mardin Valiliği’nin eylem ve gösterilere ilişkin ver-
diği yasaklama kararı gerekçe gösterilerek izin ve-
rilmediği öğrenildi.

1 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, taciz ile suçlanan E. U. isimli polis memuru-
nun yargılandığı dava öncesinde Mardin Şahmaran 
Kadın Platformu tarafından yapılmak istenen yü-
rüyüş Valilik kararı gerekçe gösterilerek yasakladı.

Mardin’in Derik ilçesinde 25-27 Ekim 2019 tarih-
lerinde düzenlenecek Zeytin Festivali’nin TSK’nin 
Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatı gerekçe-
siyle 22 Ekim 2019 tarihinde Derik Kaymakamlığı 
tarafından yasaklandığı öğrenildi.

31 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Mardin il örgütünün 4 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleştireceği 3. Olağan Kongresi ön-
cesinde dağıtılmak istenen bildirilerin 31 Aralık 
2019 tarihinde Mardin Valiliği tarafından eylem ve 
etkinlik yasağı gerekçesiyle yasaklandığı öğrenildi.

Mersin

Mersin Kadın Platformu ve Kadınlar Birlikte Güçlü 
Oluşumu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü do-
layısıyla Pozcu Kushimato Sokağı’nda yapacakları 
gece yürüyüşünün Mersin Valiliği tarafından “geç 
saatlerde olduğu” gerekçesiyle yasaklandığı öğre-
nildi.

Mersin’de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 
Akdeniz Sanat Atölyesi tarafından düzenlenen ve 
12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Pınar 
Aydınlar ve Serhat Çarnewa konserlerinin “izin 
alınmadığı” gerekçesiyle Mersin Valiliği tarafından 
11 Ocak 2019 tarihinde engellendiği öğrenildi.

Muş

20 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Muş Barosu ve KESK tarafından Muş’ta 

tirdiği yasak 25 Kasım 2019 tarihinde kaldırılmıştı. 
Müdahale nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı 
öğrenildi.

İzmir

İzmir Valiliği 14 Haziran 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile 7. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası kapsa-
mında 17-23 Haziran 2019 tarihleri arasında dü-
zenlenecek etkinlikleri “kamu güvenliği ile genel 
ahlakın korunmasını” gerekçe göstererek yasakladı.

19 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, Özgürlükçü Gençlik üyeleri tarafından 
19 ve 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında İzmir’in 
Seferihisar ilçesinde yapılmak istenen Gençlik Yaz 
Kampı’nın İzmir Valiliği tarafından yasaklandığı 
öğrenildi.

İzmir Valiliği’nin, HDP tarafından İzmir’in Konak 
ilçesinde Gündoğdu Meydanı’nda 17 Ekim 2019 
tarihinde yapılmak istenen halk buluşması için 
yapılan başvuruya 14 Ekim 2019 tarihinde verdiği 
cevapla, TSK’nin kuzey ve doğu Suriye’ye yönelik 
harekatını protesto etmek amacıyla yapılabilecek 
eylemleri gerekçe göstererek, etkinliği yasakladığı 
öğrenildi.

7 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Atılım gazetesinin 25. yıl etkinlikleri kap-
samında Çiğli Belediyesi Konferans Salonu’nda 
8 Kasım 2019 tarihinde yapılacak etkinliğin Çiğli 
Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı öğrenildi.

Mardin

22 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Mardin’in Derik ilçesinde yazar Mihdi Pe-
rinçek tarafından yapılacak imza günü etkinliğinin 
Derik Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı öğre-
nildi.

Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komis-
yonu tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde Adliye 
binası önünde yapılmak istenen basın açıklaması 
Mardin Valiliği tarafından yasaklandı.

26 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, ses sanatçıları Azad Bedran ve Zinar Soz-
dar’ın Mardin’in Nusaybin ilçesinde 28 Temmuz 
2019 tarihinde verilecek konserin Nusaybin Kay-
makamlığı tarafından yasaklandığı öğrenildi. Ya-
saklama kararının gerekçesinin 2 sanatçı hakkında 
açılmış davalar olduğu bildirildi.
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Tunceli

Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında Cu-
martesi Anneleri ile ilgili belgeselin gösterimi ile 
“LGBTİ+ Kavram Atölyesi” etkinliğinin Tunceli 
Valiliği tarafından yasaklandığı 26 Temmuz 2019 
tarihinde basında yer alan haberlerden öğrenildi. 
Valiliğin ayrıca Cumartesi Anneleri ve LGBTİ+’ler 
ile ilgili her türlü etkinliğin de yasakladığı bildiril-
di.

Van

Van Valiliği 8 Ocak 2019 tarihinde yaptığı açık-
lama ile 9 Ocak 2013 tarihinde Paris’te öldürülen 
Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez’in 
ölüm yıldönümü ile ilgi yapılacak basın açıklaması 
ve benzeri tüm açık hava toplantılarını yasakladı.

20 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü ile ilgili 
olarak DİSA-DER tarafından Van’da yapılacak ba-
sın açıklamasına Van Valiliği tarafından “güvenlik 
ve toplumsal duyarlılıklar” gerekçe gösterilerek izin 
verilmediği öğrenildi.

6 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, 20 – 23 Haziran 2019 tarihleri arasında 
Van’ın Gevaş ilçesinde düzenlenecek “GezginFest 
Van” etkinliğine Gevaş Kaymakamlığı tarafından 
izin verilmediği öğrenildi.

23 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, ses sanatçısı Mem Ararat tarafından 31 
Temmuz 2019 tarihinde Van’da verilecek konserin 
Van Valiliği tarafından yasaklandığı öğrenildi.

düzenlenmek istenen “Zor zamanlarda barış açısı-
nı savunmak” adlı panelin Muş Valiliği tarafından 
yasaklandığı öğrenildi.

Sakarya

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, oyuncu Fırat Tanış’ın “Gelin Tanış Olalım” 
isimli oyununu Sakarya Üniversitesi Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde sahnelemesinin Sakarya Üni-
versitesi’nin salon tahsisini iptal etmesi nedeniyle 
engellendiği öğrenildi.

10 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Cumhuriyet Sahnesi tarafından 20 Ocak 2019 
tarihinde Serdivan Belediyesi Kültür Merkezi’nde 
sahnelenecek olan “Azizname” oyununun salon 
tahsisinin iptal edilmesi nedeniyle engellendiği öğ-
renildi.

Şırnak

Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenmek istenen 1 
Eylül Dünya Barış Günü mitingine Silopi Kayma-
kamlığı tarafından izin verilmediği bildirildiği.

HDP Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü için hazırlanan “Erkek ve Devlet 
Şiddetine Karşı İsyandayız” başlıklı broşürlerin da-
ğıtımının Şırnak Valiliği tarafından yasaklandığı 18 
Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
öğrenildi.
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8. DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

2019 yılı Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiği yıllardan biri oldu. 
Basın çalışanlarına yönelik gözaltı, tutuklama, soruşturma, dava, tehdit gibi baskı yöntemleri hız 
kesmezken, çok sayıda habere erişim engellenmeye, basın organlarına çeşitli denetleme kurumları 
aracılığıyla cezalar verilmeye devam etti. Özellikle toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendi-
ren, doğal afet, kaza, çatışmalar, idarecilere ilişkin iddialar ve soruşturmalar gibi konularda ya-
pılan yayınların engellenmesiyle hem basın çalışanlarının özgürlüğü hem de halkın genel olarak 
haber alma hakkı ihlal edildi. 

2019 yılında en az 86 basın çalışanı gözaltına alındı, 14 basın çalışanı tutuklandı, 336 basın çalışa-
nı haklarında açılan 123 davada yargılandı. Bu davalarda 89 kişi toplam 350 yıl 6 ay 3 gün hapis 
cezası ile, 11 kişi 214.100 TL para cezası ile cezalandırıldı. 63 gazeteci ise beraat etti.  

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü 30 
Kasım 2019 tarihli oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 15 Temmuz 2016 
tarihinden bu yana “milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı oldu-
ğu” iddiasıyla 685 basın mensubunun basın kartının iptal edildiğini belirtti.

9 basın çalışanı saldırıya maruz kaldı, 2 basın yayın organı kolluk kuvvetleri tarafından basıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Temmuz 2020’de yayınlanan, EngelliWeb 2019: Buz Dağının Görün-
meyen Yüzü Raporu’na göre Türkiye’den 408.494 web sitesi erişime engellenmiştir. Raporda 130.000 
URL adresine, 7.000 Twitter hesabına, 40.000 tweete, 10.000 YouTube videosuna ve 6.200 Facebook 
içeriğine engel getirildiği belirtilmektedir.12

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2019 yılında 12 televizyon kanalı, bir radyo kanalı ve 23 
yayına toplam 3 milyon 854 bin 476 lira para cezası verdi.13

Baskı altına alınan sadece basın ve yayın araçları değildi; sosyal medya paylaşımlarının bir suç 
unsuru gibi değerlendirilerek bireylerin de düşünce ve görüşlerini özgürce ifade etmelerinin sınır-
landırılması 2019 yılı içinde de sıkça karşılaştığımız bir olgu oldu. Irak ve Suriye’ye sınır ötesi ope-
rasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresinin 8 Ekim 2019 tarihinde TBMM tarafından onaylanmasının ardından 9 Ekim 2019 ta-
rihinde TSK’nin harekata başlamasından sonra, bu konuya ilişkin açıklama yapan ya da sosyal 
medya paylaşımında bulunan çok sayıda kişi gözaltı, tutuklama ve soruşturmalarla karşılaştı. 

Harekatla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 7’si çocuk 367 kişi-
nin en az 48’i siyasi partilerin üye ve yöneticileriydi, 1 siyasi partinin genel başkanı ile 2 belediye eş 
başkanı ve 3 belediye meclisi üyesi de gözaltına alındı. 1’i çocuk 43 kişi tutuklandı, 36 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 31 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı verilere göre 2019 yılı içinde ‘örgüt pro-
pagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devletin bütünlüğüne ve toplumun can 
güvenliğine kastetmek ve nefret söylemi içermek’ gerekçeleriyle 53.814 sosyal medya hesabı ile ilgili 
inceleme yapılmış ve 24.224 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

12 EngelliWeb 2019: Buzdağının Görünmeyen Yüzü, s. 2. Erişim için: https://ifade.org.tr/reports/EngelliWeb_2019.pdf
13 https://www.rtuk.gov.tr/ust-kurul-kararlari
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Basına yansıyan haberlerden derleyerek tespit ettiğimiz üzere, sosyal medya paylaşımları gerekçe-
siyle gözaltına alınan 3’ü çocuk en az 396 kişiden 82’si tutuklanmıştır, 95 kişi ise adli kontrol şartı 
işle serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan kişilerin en az 16’sı siyasi partilerin, derneklerin, sendika 
ve meslek örgütlerinin üye ve yöneticileridir.

2019 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan kişi sayısı en az 
13’tür. Bu kişilerden 7’si toplam 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 73.740 TL para cezası ile cezalan-
dırıldı, 2 kişi ise beraat etti.

2018 yılına ilişkin raporumuzda Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Or-
ganlarının Saygınlığına Karşı Suçlar” başlıklı Üçünü Kısım’ında yer alan ve Cumhurbaşkanı’na 
hakareti düzenleyen 299. maddesi, Türkiye’de düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki en önemli 
engellerden biri olmaya devam ettiğini belirtmiştik. 2019 yılında ortaya çıkan tablo da bundan 
farksız olmadı. 

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adli İstatistikler 2019 Raporu’nda ceza mahkemelerindeki 
davalarda suç sayılarının suç türüne göre dağılımını gösteren tabloya göre, Türk Ceza Kanunu’nun 
299, 300 ve 301. maddeleri uyarınca “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlı-
ğına Karşı Suçlar” kapsamında 3’ü tüzel kişi olmak üzere 13.990 kişiye dava açılmıştır. Bu kişilerin 
438’i çocuktur.  Bu davaların 4.291’inde hapis ya da para cezası, 1.970’inde ise beraat kararı alın-
mıştır. 14

Tespitlerimize göre Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle 2019 yılında gözaltına alınan kişi sa-
yısı en az 31’dir. Bu kişilerin 16’sı tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Tespitlerimize göre 2019 yılı içinde Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle aralarında TİHV Baş-
kanı Şebnem Korur Fincancı’nın, gazetecilerin ve eski milletvekillerinin de olduğu 89 kişi hakkında 
açılan davalarda 26 kişi toplam 47 yıl 8 ay 28 gün hapis ve 56.840 TL para cezasıyla cezalandırıl-
mış, 6 kişi ise beraat etmiştir. 

Adli İstatistikler 2019 Raporu’nda ceza mahkemelerindeki davalarda suç sayılarının suç türüne 
göre dağılımını gösteren tabloya göre, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 
uyarınca 1431 kişiye dava açılmıştır. Bu kişilerin 112’si çocuktur.15

Yine aynı rapora göre 2019 yılı içinde 1495’i çocuk 15.786 kişiye “Terörle Mücadele Kanunu” kap-
samında dava açılmış; bu davaların karara bağlanan 23.728’sinin 4.818’i mahkumiyet, 7.362’si ise 
beraat ile sonuçlanmıştır.16  

11 Ocak 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız!” başlıklı bildirinin İstanbul ve Ankara’da dü-
zenlenen basın açıklamaları ile duyurulmasından sonra akademisyenlere yönelik yargılama süreç-
leri 2019 yılında da devam etti. 26 Temmuz 2019 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “Bu 
suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” 
gerekçesiyle cezalandırılan 10 akademisyenin bireysel başvurusunu görüştü. Mahkeme barış aka-
demisyenlerinin “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması nedeniyle 
ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Akademisyenlere karşı açılan 808 davadan 529’u 
hakkında 28 Kasım 2019 itibarıyla beraat kararı verildi.

14 Adli İstatistikler 2019, s. 41. Erişim için: http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/adli-istatistik-2019-yayi-
ni10062020050051

15 Adli İstatistikler 2019, s. 45. 
16 Adli İstatistikler 2019, s. 47.
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8.1. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 4 Aralık 2019’da güncellediği rakamlara göre cezaevinde 111 
gazeteci ve basın çalışanı var. Özgür Gazeteciler İnisiyatifi’nin 4 Aralık 2019 tarihli açıklamasına 
göre ise cezaevlerinde en az 139 gazeteci bulunuyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) 180 ülke 
üzerinden derlediği Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 157. sırada. The Economist dergi-
sinde Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ) verileriyle hazırlanmış olan, 1 Aralık 2019 itibarıyla 
cezaevlerindeki gazetecilere ilişkin tabloda birinci sıradaki Çin’i Türkiye takip ediyor, üstelik kay-
nak alınan veri Türkiye’de cezaevlerinde tutulan 47 gazeteci olduğunu belirttiği halde.17 

Tespitlerimize göre 2019 yılında gözaltına alınan basın çalışanı sayısı en az 86’dır. En az 14 gazeteci 
2019 yılı içinde tutuklandı, 27 gazeteci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 gazeteci ise sınır dışı 
edildi. En az 336 basın çalışanı haklarında açılan 123 davada yargılandı. Bu davalarda 89 kişi top-
lam 350 yıl 6 ay 3 gün hapis cezası ile, 11 kişi 214.100 TL para cezası ile cezalandırıldı. 63 gazeteci 
ise beraat etti.  

Ayrıca 9 gazeteci saldırıya maruz kaldı, 2 basın yayın organı kolluk kuvvetleri tarafından basıldı.

8.1.1. Basın Çalışanlarına Yönelik Gözaltı 
ve Tutuklamalar

Hollanda’da yayın yapan ekonomi gazetesi Het Fi-
nancieele Dagblad’ın Türkiye muhabiri Ans Boers-
ma’nın 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edildiği 
öğrenildi. Basında yer alan haberlerde Ans Boers-
ma’nın ikametgâhını uzatmak için gittiği İstanbul 
İl Göç İdaresi’nde gözaltına alındığı ve daha sonra 
Hollanda’ya gönderildiği belirtildi. Haberlerde ay-
rıca sınır dışı kararının gerekçesinin gazetecinin 
örgüt bağlantısı olduğu yönünde Hollanda polisi 
tarafından yapılan istihbarat paylaşımı olduğu be-
lirtildi. Bu iddia ile ilgili olarak Hollanda savcılık 
sözcüsünün Hollanda’nın sınır dışı veya iade talebi 
olmadığını belirttiği bildirildi.

Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Beritan 
Elyakut ile Hevidar Ödüngit 21 Ocak 2019 tarihin-
de Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde oturdukları bir 
parkta polis tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin 
aynı gün içinde polisteki ifade işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldığı öğrenildi. Gözaltının gerek-
çesi öğrenilemedi.

Jinnews muhabiri Melike Aydın, 2 Şubat 2019 ta-
rihinde Aydın’dan İzmir’e giderken yapılan bir yol 
kontrolünde sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek gözaltına alındı. Melike Aydın aynı 
gün içinde Aydın Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade 

17 https://cpj.org/reports/2019/12/journalists-jailed-china-
turkey-saudi-arabia-egypt/ 

işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

12 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
gazeteci Salih Turan, 13 Şubat 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

13 Şubat 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan ve aralarında gazeteci 
Melike Ceylan ile HDP Ümraniye İlçe Eş Başkanı 
Damla Savcı’nın da bulunduğu 11 kişi 15 Şubat 
2019 tarihinde serbest bırakıldı. 

Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan, 21 Şubat 2019 
tarihinde Ankara’da evine yapılan baskın sonra-
sında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin sosyal 
medya paylaşımları ve hakkında yapılan bir ihbar 
olduğu öğrenildi. Gözaltı sırasında Derya Oka-
tan’ın avukatı ile görüşmesinin engellendiği bil-
dirildi. Derya Okatan, polisteki ifade işlemlerinin 
ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Derya 
Okatan son olarak, Ankara’da polisin cinsel saldırı-
sına maruz kalan Merve Demirel ile röportaj yap-
mıştı.

HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu’nun 2 Mart 
2019 tarihinde İstanbul’da düzenlediği “2. Anadi-
li Buluşması” etkinliğini izleyen PİRHA muhabiri 
İsmet Sefer’in polisler tarafından durdurularak, et-
kinlikte çektiği görüntülere el konulmak istendiği 
öğrenildi. Polisin yazılı bir karar olmamasına rağ-
men “savcılık talimatı olduğu” gerekçesiyle görün-
tülere el koyduğu bildirildi.
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6 Mart 2019 tarihinde Tunceli’de yapılan ev baskın-
larında aralarında Mezopotamya Ajansı muhabiri 
Semra Turan ile Akpazar Belde Belediyesi eski Baş-
kanı Fadime Çetinkaya, HDP’nin eski il yöneticisi 
Hıdır Oduncu ve DBP il yöneticisi Haskar Aytaç’ın 
da olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
kişiler 7 Mart 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından serbest bırakıldı. Mezopotamya 
ajansı muhabiri Semra Turan, 19 Mart 2019 tari-
hinde el konulan fotoğraf makinesinin teslimi için 
çağrıldığı Tunceli Emniyet Müdürlüğü’nde hakkın-
da açılan Ankara merkezli bir soruşturma kapsa-
mında gözaltına alındı. Semra Turan’ın Ankara’ya 
götürüleceği bildirildi.

19 Mart 2019 tarihinde Adıyaman’da yapılan ev 
baskınlarında gazeteci Hacı Yusuf Topaloğlu ve Şi-
yar Tanık isimli bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan 2 kişi aynı gün içinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından yurtdışı yasağı konularak serbest 
bırakıldı.

20 Mart 2019 tarihinde HDP Mardin İl Örgütü 
tarafından Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi önünde 
yapılan basın açıklamasına müdahale eden polis 
gazeteciler Rojda Aydın, Ahmet Kanbal ve Ali Din-
ler’i gözaltına aldı. 3 gazetecinin aynı gün serbest 
bırakıldıkları öğrenildi.

24 Mart 2019 tarihinde Mardin’in Artuklu ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında Yeni Yaşam gazetesi 
dağıtıcısı Mizgin Sırnaç gözaltına alındı. Mizgin 
Sırnaç 3 Nisan 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, 3 
Nisan 2019 tarihinde haber takibi için bulunduğu 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, hakkında açılmış bir 
davada ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alın-
dı. Aynı gün içinde mahkemeye sevk edilen Ahmet 
Kanbal ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Gazeteci Oktay Candemir 5 Nisan 2019 tarihinde 
Van’da evine yapılan baskın sonrasında gözaltına 
alındı. Oktay Candemir 7 Nisan 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

Van’ın Erciş ilçesinde gözaltında işkence ve diğer 
kötü muameleye maruz kalan 3 kişi ile ilgili ba-
sında yer alan haberleri paylaşan gazeteci Sercan 
Akbaş 5 Nisan 2019 tarihinde evine yapılan baskın 
sonrasında gözaltına alındı. Sercan Akbaş, 7 Nisan 

2019 tarihinde savcılık ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı.

Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, 30 
Nisan 2019 tarihinde ifade için çağrıldığı İstanbul 
Alibeyköy Karakolu’nda gözaltına alındı ve aynı 
gün içinde mahkemedeki ifade işlemlerinin ar-
dından serbest bırakıldı. Ali Avcu’nun “Kırk Katır 
mı? Yoksa Kırk Satır mı? Bir Dönemin Anatomisi” 
isimli kitabı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı 
öğrenildi.

3 Mayıs 2019 tarihinde, Urfa Adliyesi’nde haber ta-
kibi yaptığı sırada gözaltına alınan Mezopotamya 
Ajansı stajyer muhabiri Barış Polat, 5 Mayıs 2019 
tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Mayıs 2019 tarihinde Van’da yapılan basın açık-
lamasına yönelik polis müdahalesinde gözaltına 
alınan ve aralarında 1 gazetecinin de olduğu 4 kişi 
(gazeteci Oktay Candemir, Serdar Çevik, Ömer 
Ertaş ve Mahmut Dündar) 6 Mayıs 2019 tarihinde 
polisteki ifade işlemlerinin ardından serbest bıra-
kıldı.

10 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın 
Cezaevi önünde ve Eminönü ilçesindeki Mısır Çar-
şısı’nda yapılmak istenen eylemlere yönelik polis 
müdahalesinde gözaltına alınan ve aralarında ga-
zeteciler Zeynep Kuray ve İrfan Tunççelik ile ÖHD 
üyesi avukat Arzu Kayaoğlu’nun da bulunduğu 41 
kişiden 40’ı savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 
13 Mayıs 2019 tarihinde serbest bırakıldı. Gazeteci 
Zeynep Kuray, gözaltına alınanların maruz kaldığı 
işkence ve diğer kötü muameleleri 16 Mayıs 2019 
tarihinde basına açıkladı. Zeynep Kuray şunları 
belirtti: “Birçok kadına çıplak arama dayatmasında 
bulunmuşlar. Orada bir kadın arkadaş regl olmuş-
tu. Ancak tuvalette peçete ve tuvalet kağıdı dahi 
yoktu. Ben de peçete istedim. Ancak vermediler. Bu 
yüzden tartıştık. 3 kişi kalıyorduk nezarethanede. 
Kapıyı açtılar üzerime çullandılar. Yanındaki kadın 
arkadaşlar polisleri engellemeye çalıştı ancak onlar 
da darp edildi. Beni darp ederek zorla nezaretha-
neden çıkardılar. İki polis kollarımdan tutarken 
üçüncü polis elimi kırmaya çalıştı (…) Arkadan 
gelen bir başka polis omuriliğime arkadan yum-
ruk attı. Sonra beni tek kişilik nezarethaneye gö-
türdüler. (…) Anneler bu baskı ortamında 4 gün 
boyunca tutuldular, yaşlı ilaç kullanan kadınlardı. 
O kasvetli havasız yerde birçok anne rahatsızlandı. 
Bir annenin tansiyonu fırladı. Uzun süre ona ilaç 
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vermediler. Hastaneye kaldırıldı. Dağıtılan yemek-
ler ilaç kokuyordu (…) hastaneye götürüldük. Ben 
hastanede darp edildiğimi söyledim. Ama yüzüme 
dahi bakmayan doktor sadece not almakla yetindi.”

11 Mayıs 2019 tarihinde, Medyascope muhabiri 
Canan Coşkun hakkında yakalama kararı olduğu 
gerekçesiyle İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gözaltı-
na alındı. Canan Coşkun’un Cumhuriyet gazetesin-
de çalışırken yaptığı “Yargı mensuplarına aile boyu 
lüks konut” başlıklı haberi nedeniyle kendisine 
verilen 12 bin 600 liralık para cezası nedeniyle gö-
zaltına alındığı öğrenildi. Canan Coşkun aynı gün 
içinde serbest bırakıldı.

14 Mayıs 2019 tarihinde ESP üyelerine yönelik bir 
soruşturma kapsamında İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gazeteci Soner Karabulut ile aralarında 
ESP Sultangazi İlçe Başkanı Gülsen İmre’nin de 
olduğu ESP üyesi 5 kişi (Gülsen İmre, Ulaş İmre, 
Deniz İmre, Eren Mehdi Şen, Okan Gündüz) gö-
zaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi. Gö-
zaltına alınan kişiler 15 Mayıs 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıy-
la serbest bırakıldı. 

17 Mayıs 2019 tarihinde Iğdır’da yapılan ev bas-
kınlarında gazeteci İdris Demirel ve HDP üyeleri 
Kemal Çakmak ve Deniz Kaynar gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesinin 2015 yılında yapılan canlı kal-
kan eylemi olduğu öğrenildi.

Kitabında cinsel istismarı meşrulaştırdığı gerekçe-
siyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
suç duyurusunda bulunulan Abdullah Şevki Yurt-
vermez ve kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin 
Topçu 29 Mayıs 2019 tarihinde gözaltına alındı. 2 
kişi de aynı gün içinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Nurcan Baysal 3 Haziran 2019 tarihinde 
Diyarbakır’da gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin 
Demokratik Toplum Kongresi ve Diyarbakır Siya-
sal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bünye-
sindeki faaliyetler olduğu öğrenildi. Nurcan Baysal 
aynı gün içinde serbest bırakıldı.

HDP Batman il örgütü ile HDP Batman Gençlik 
Meclisi üyeleri tarafından 12 Haziran 2019 tarihin-
de Batman’ın Hasankeyf ilçesinde yapılmak istenen 
basın açıklamasına müdahale eden polis 1 gazeteci 
(Sonya Bayık) ile aralarında il Eş Başkanları Gülce-
mal Erdinç ve İkram İrgi’nin de olduğu HDP üyesi 
33 kişiyi fiziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

Özgür Gelecek gazetesinin Bursa irtibat bürosuna 
13 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen polis bas-
kınında 3 muhabirin gözaltına alındığı öğrenildi. 
Baskında büroda bulunan kitap, dergi ve benzeri 
yazılı materyaller ile büro malzemelerine el konul-
duğu bildirildi. Gözaltına alınanların isimleri: Sev-
da Erkılınç, Togay Okay ve Hüseyin Camkıran.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bulunan Yürüyüş 
dergisi bürosuna 14 Haziran 2019 tarihinde polis 
tarafından yapılan baskında 4 kişinin (Ali Aracı, 
Merve Kurt, Ümit Çimen ve Yılmaz Viraner) gö-
zaltına alındığı öğrenildi. 4 kişi (Ali Aracı, Merve 
Kurt, Ümit Çimen ve Yılmaz Viraner) 19 Haziran 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan tutuklandı.

Atılım gazetesinin ücretsiz eki “İstanbul Sokakta” 
gazetesine yönelik soruşturma kapsamında Etkin 
Haber Ajansı’nın (ETHA) İstanbul’daki merkezine 
15 Haziran 2019 tarihinde yapılan baskında ve 15-
16 Haziran 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan ve aralarında muha-
birlerin ve editörlerin de olduğu 14 kişi 19 Haziran 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri: editörler İsminaz Temel, 
Deniz Bakır ve Serdal Işık, muhabirler Havva Cuş-
tan ve Ozancan Sarı, ajans çalışanı ve İnsan Hakla-
rı Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Acettin, Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi 
Gülçin Aykul, ESP genel başkan vekili Şahin Tü-
müklü, ESP Parti Meclisi üyesi Hüseyin İldan, ESP 
ve SKM Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ezgi Bahçe-
ci, SGDF Merkez Yürütme Kurulu üyesi Şükran Ya-
ren Tuncer, SKM genel meclisi üyesi Zeynep Güler 
Gerçek, ÖGK üyeleri İlknur Çetin ve Özge Doğan.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açı-
lan davada verilen yakalama kararı gerekçe göste-
rilerek 28 Haziran 2019 tarihinde gözaltına alınan 
sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan 29 Hazi-
ran 2019 tarihinde sevk edildiği mahkemedeki ifa-
de işlemelerinin ardından serbest bırakıldı.

Can TV kameramanı Kamil Murat Demir, 3 Tem-
muz 2019 tarihinde haber çekimi için bulunduğu 
Çorum’da kaldığı otelde gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesinin ‘örgüt propagandası yapmak’ olduğu 
öğrenildi. Kamil Murat Demir’in aynı gün içinde 
savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bı-
rakıldığı bildirildi.
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alındıktan sonra konulduğu araçta da polisin fizik-
sel şiddetine maruz kalmıştı. Gözaltına alınan diğer 
5 gazeteci 26 Ağustos 2019 tarihinde emniyetteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gaze-
teciler Rojda Aydın, Nurcan Yalçın, Halime Parlak, 
Ahmet Kanbal ve Mehmet Şah Oruç’un gözaltına 
alınırken fiziksel şiddete ve gözaltında zorla çıplak 
arama dayatmasına maruz kaldıkları bildirilmişti. 

20 Ağustos 2019 tarihinde Evrensel gazetesi yazarı, 
şair ve yazar Ayşegül Tözeren İstanbul’daki evine 
yapılan polis baskını sonucunda gözaltına alındı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Töze-
ren’in avukatlarıyla görüşmesine 24 saat süreyle kı-
sıtlılık kararı getirildiği öğrenildi. Ayşegül Tözeren 
23 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme tarafından 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’un Pendik, Bayrampaşa ve Beşiktaş ilçele-
rinde 22 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ev baskın-
larında gözaltına alınan aralarında Özgür Gelecek 
gazetesi muhabiri Taylan Öztaş ile HDP yöneticile-
rinin de bulunduğu 9 kişi 23 Ağustos 2019 tarihin-
de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

23 Ağustos 2019 tarihinde HDP Gençlik Meclisi 
tarafından İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılmak 
istenen basın açıklamasına müdahale eden polis, 
aralarında gazeteciler Berfin Aslan ve Mehmet Şa-
hin’in de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözal-
tına alınanlar 24 Ağustos 2019 tarihinde mahkeme 
tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Ağustos 2019 tarihinde Kadınlar Birlikte Güçlü 
Platformu tarafından İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 
yapılmak istenen basın açıklamasına polis müda-
hale etti ve 23 kadın ile gazeteci Taylan Öztaş’ı fi-
ziksel şiddet kullanarak gözaltına aldı.

29 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri 
Ümit Uzun’un, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesin-
de bir trafik kazası sonrasında haber takibi yapar-
ken olay yerinde bulunan polisin fiziksel şiddetine 
maruz kaldığı ve ters kelepçe uygulanarak gözaltı-
na alındığı öğrenildi. Daha sonra serbest bırakılan 
Ümit Uzun’un polisler hakkında suç duyurusunda 
bulunduğu bildirildi.

5 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de Alsancak Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde yapılmak istenen 
basın açıklamasına yönelik polis müdahalesinde 
Seyri Sokak muhabiri Oktay İnce gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, 13 
Temmuz 2019 tarihinde Mardin’de sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 
Ahmet Kanbal, 15 Temmuz 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

30 Temmuz 2019 tarihinde Bolu’da jandarma tara-
fında “ifade vermesi gerektiği” gerekçesiyle gözal-
tına alınan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Ali Avcu’nun aynı gün içinde serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

8 Ağustos 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında Ankara ve Kars’ta yapılan 
ev baskınlarında aralarında Ankara Tabip Odası 
(ATO) yönetim kurulu eski üyesi Dr. Onur Naci 
Karahancı ile PİRHA muhabiri Cebrail Aslan’ın da 
olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ki-
şiler: Cebrail Aslan, Feryal Yazıcı, Perihan Yoğurt-
çu, Bayram Kaya (Ankara); Onur Naci Karahancı 
(Kars).

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Ergin Çağ-
lar, 16 Ağustos 2019 tarihinde hakkındaki gözaltı 
kararı ile ilgili olarak gittiği Mersin Adliyesi’nde 
gözaltına alındı. Ergin Çağlar’ın gözaltı süresi 17 
Ağustos 2019 tarihinde 2 gün uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı19 Ağustos 2019 tarihinde yaptığı 
açıklama ile Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşe-
hir belediyelerine kayyım atanmasını takiben 29 
ile yapılan operasyonlarda aralarında 1 gazetecinin 
(Mezopotamya Ajansı Kürtçe servisi editörü Ziyan 
Karahan), belediye meclis üyelerinin, parti yöneti-
cilerinin, çeşitli derneklerin yöneticilerinin de ol-
duğu 418 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve 
Van büyükşehir belediyelerine İçişleri Bakanlığı ta-
rafından kayyım atanmasını protesto etmek için 20 
Ağustos 2019 tarihinde Mardin ve Diyarbakır’da ya-
pılan eylemleri takip eden 6 gazeteci fiziksel şiddet 
kullanılarak gözaltına alındı. Rojda Aydın, Nurcan 
Yalçın, Halime Parlak, Ahmet Kanbal ve Mehmet 
Şah Oruç Mardin’de, Yelda Özbek ise Diyarbakır’da 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 gazetecinin 
götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi’nde zorla 
çıplak aramaya maruz kaldıkları öğrenildi. Yelda 
Özbek, 21 Ağustos 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Fiziksel şiddet kullanılarak ve yerde sü-
rüklenerek gözaltına alınan Yelda Özbek, gözaltına 
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Artı Gerçek haber sitesi yazarı Nurcan Kaya’nın 27 
Ekim 2019 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gö-
zaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin ‘sos-
yal medya paylaşımlarında halkı kin ve düşmanlı-
ğa alenen tahrik’ iddiasıyla açılan bir soruşturma 
olduğu bildirildi. Nurcan Kaya ifade işlemlerinin 
ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Gazete Fersude muhabiri Soner Karabulut’un 7 
Kasım 2019 tarihinde ifade vermek için gittiği İs-
tanbul Çağlayan Adliyesi’nde, hakkında açılmış bir 
soruşturma gerekçe gösterilerek ‘örgüt üyesi olma’ 
iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

12 Kasım 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında gazeteciler ile TUHAD-FED 
yöneticilerinin de olduğu 12 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan kişilere ilişkin 24 saat avukat görü-
şü kısıtlılığı kararı alındığı öğrenildi. Gözaltına alı-
nan kişilerin isimleri: Gazeteciler Melike Aydın ve 
Ruken Demir, Selma Altan, Hediye Tekin, Mehmet 
Gergin, Şehmus Dağhan, Murat Tufan, Sait Baha-
dır, Ramazan Tufan, İsmail Akbay, Hayri Dikilitas 
ve Mazlum Koç. Melike Aydın ile Ruken Demir’in 
de aralarında olduğu 11 kişi 16 Kasım 2019 tarihin-
de çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt adına 
faaliyet yürütmek’ iddiasıyla tutuklandı. 24 Aralık 
2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, Me-
like Aydın ve Ruken Demir’in Türkiye Gazeteciler 
Sendikası avukatı Ülkü Şahin ile yaptıkları görüş-
mede gözaltında ve cezaevinde maruz kaldıkları iş-
kence ve kötü muameleyi anlattıkları öğrenildi. 12 
Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan ve 16 Kasım 
2019 tarihinde ‘örgüt adına faaliyet yürütmek’ suç-
lamasıyla tutuklanan Demir ve Aydın’ın gözaltına 
alındıkları sırada ters kelepçelendikleri, kelepçeli 
halde polisin fiziksel şiddetine maruz kaldıkları, 
adli muayene için götürüldükleri Alsancak Devlet 
Hastanesi’nde doktorun, “sen direnmesen, aslan 
parçalarım böyle yapmazdı” dediği öğrenildi. Ayrı-
ca polisin Ruken Demir’i çıplak aramaya zorladığı, 
“evde aratmazsan nezarette dört kişi arar” tehdi-
dinde bulunduğu, Melike Aydın’ın cezaevinde çıp-
lak aramaya maruz kaldığı bildirildi. İfade işlemleri 
sırasında polisin “sohbet” adı altında ajanlık dayat-
masında bulunduğunu, polisle işbirliği yapmaları 
halinde tutuklanmayacaklarının söylendiğini ifade 
eden Demir ve Aydın’ın cezaevinde de gardiyanla-
rın sözlü şiddetine maruz kaldıkları öğrenildi.

Hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın 4 Kasım 2019 tarihinde görülen ka-

Oktay İnce 6 Eylül 2019 tarihinde polisteki ifade iş-
lemlerinin ardından serbest bırakıldı.

10 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına alı-
nan gazeteci Hamza Özkan, 13 Eylül 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gazete Tamam editörü Taylan Kulaçoğlu, 21 Eylül 
2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alındı ve aynı 
gün içinde savcılık ifadesinin ardından serbest bı-
rakıldı.

Birgün gazetesi internet editörü Hakan Demir ve 
diken.com.tr haber portalı editörü Fatih Gökhan 
Diler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
başlatılan soruşturma kapsamında, 10 Ekim 2019 
tarihinde ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ 
iddiasıyla gözaltına alındı. Hakan Demir ve Fatih 
Gökhan Diler aynı gün içinde adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

12 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle Hatay’da gözal-
tına alınan gazeteci Burcu Özkaya Günaydın aynı 
gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı sırasında haber takibi 
yapmak Urfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Al 
Arabiye televizyonu muhabiri Zidan Zankloi gö-
zaltına alındı.

19 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yöne-
lik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ge-
rekçesiyle gözaltına alınan Mücadele Birliği gaze-
tesi muhabiri Özlem Oral, 20 Ekim 2019 tarihinde 
İstanbul’dan çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Nurcan Baysal’ın Diyarbakır’daki evinin 
19 Ekim 2019 tarihinde polisler tarafından basıldı-
ğı öğrenildi. Yurtdışında bulunan Nurcan Baysal’ın 
evine yönelik baskının gerekçesinin sosyal medya 
paylaşımları olduğu bildirildi.

23 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’un Ataşehir il-
çesinde yapılan ev baskınında TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Net ha-
ber ajansı muhabiri Emre Orman gözaltına alındı. 
Emre Orman 24 Ekim 2019 tarihinde ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.
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“Sürekli haberini yaptığımız bir konu ile bizzat ben 
de muhatap oldum. Özellikle son 5 yıldır gözaltına 
alınan herkese uygulanmaya başladı. Benzer uygu-
lamaya, 26 Kasım’da gözaltına alındığım ve 8 gün 
gözaltında tutulduğum süreçte de bu uygulamaya 
maruz kaldım. Akabinde mesaj ile rahatsız edil-
dim”.

27 Kasım 2019 tarihinde Adıyaman’da yapılan ev 
baskınlarında KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajan-
sı muhabiri Hacı Yusuf Topaloğlu ve HDP Adıya-
man eski milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına 
alındı. Hacı Yusuf Topaloğlu 5 Aralık 2019 tarihin-
de ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

28 Kasım 2019 tarihinde, hakkında sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle açılmış bir soruşturma 
kapsamında Mersin’de ifade vermek için gittiği 
Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan Mezopo-
tamya Ajansı muhabiri Mehmet Fırat Öksüz ifade 
işlemlerinin ardından aynı gün serbest bırakıldı.

Mezopotamya Haber Ajansı muhabirleri Sadiye 
Eser ve Sadık Topaloğlu’nun 29 Kasım 2019 tari-
hinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında gözaltı-
na alındıkları ve 24 saatlik avukat görüş yasağı ge-
tirildiği öğrenildi. Sadiye Eser ve Sadık Topaloğlu 3 
Aralık 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
tutuklandı.

Etkin Haber Ajansı muhabiri Serdal Işık’ın 3 Aralık 
2019 tarihinde İstanbul’un Fatih ilçesinde yapılan 
genel bilgi taraması sırasında gözaltına alındığı 
öğrenildi. Polis tarafından kelepçe takılan Serdal 
Işık’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.

11 Aralık 2019 tarihinde gazeteci Aziz Oruç ve 
HDP Doğubayazıt ilçe Eş Başkanı Abdullah Eke-
lek’in Doğubayazıt-Ağrı karayolunda gözaltına 
alındığı öğrenildi. Aziz Oruç, 18 Aralık 2019 ta-
rihinde sevk edildiği mahkeme tarafından ‘örgüt 
üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, hakkında açılmış 
bir dava gerekçe gösterilerek 15 Aralık 2019 tari-
hinde Ankara’da gözaltına alındı. Yavuz Selim De-
mirağ, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gazeteci Zülal Kalkandelen 29 Aralık 2019 tari-
hinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gö-
zaltına alındı. Zülal Kalkandelen’in aynı gün ifade 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

rar duruşmasında, ‘örgüte üye olmamakla birlikte 
bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 10 yıl 
6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve tahliye edi-
len gazeteci Ahmet Altan, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın itirazını kabul eden İstanbul 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği yakalama kara-
rı sonucunda 12 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’un 
Kadıköy ilçesinde gözaltına alındı. Ahmet Altan 13 
Kasım 2019 tarihinde aynı gün çıkarıldığı mahke-
me tarafından tutuklandı.

Gazeteciler Canan Coşkun, Tuba Demir ve belge-
selci Kazım Kızıl 13 Kasım 2019 tarihinde Gire-
sun’da gözaltına alındı. Canan Coşkun ve Kazım Kı-
zıl’ın Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde 
12 Nisan 2018 günü yaralı bulunan ve kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın (11) 
şüpheli ölümünü araştırmak için kurulan TBMM 
Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını izlemek 
üzere Giresun’da bulundukları öğrenildi. Canan 
Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl 15 Kasım 2019 
tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Mardin’in Derik ilçesinde haber takibi sırasında 
15 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan gazeteci 
Ömer Akın, aynı gün savcılık ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.

KHK ile kapatılan Radyo Dünya’nın Genel Yayın 
Yönetmeni Medine Gümüş’ün Adana’da bulunan 
evinin 21 Kasım 2019 tarihinde polis tarafından 
basıldığı öğrenildi. Yurtdışında bulunan Medine 
Gümüş hakkında ‘örgüt propagandası yapma’ id-
diasıyla açılan bir soruşturmada yakalama kararı 
olduğu bildirildi.

19 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alı-
nan Gazete Yolculuk muhabiri Buse Söğütlü’nün 21 
Kasım 2019 tarihinde serbest bırakıldığı öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Berivan Al-
tan’ın 26 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da evine ya-
pılan baskınla gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı 
gerekçesinin Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği tara-
fından Berivan Altan hakkında çıkarılan yakalama 
kararı olduğu ve Berivan Altan’ın Mersin’e götürül-
düğü bildirildi. Berivan Altan 3 Aralık 2019 tari-
hinde çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Berivan Altan, serbest bı-
rakılmasının ardından maruz kaldığı polis tacizine 
ilişkin 26 Aralık 2019 tarihinde İnsan Hakları Der-
neği Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzen-
ledi. Berivan Altan açıklamasında şunları belirtti: 
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Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın Ankara 
Dikmen’de bulunan evinin önünde 20 Kasım 2019 
tarihinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına ma-
ruz kaldığı öğrenildi.

Gazeteci Metin Işık’ın, 27 Kasım 2019 tarihinde 
aralarında Iğdır Ülkü Ocakları başkanının da oldu-
ğu bir grubun saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. 
Basında yer alan haberlerde saldırı gerekçesinin 
MHP milletvekili Yaşar Karadağ hakkında yazdığı 
yazılar olduğu iddia edildi. Iğdır Valiliği konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 4 kişinin gözaltına alındı-
ğını duyurdu.

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İYİ Parti’nin basın da-
nışmanı Murat İde’nin 28 Aralık 2019 tarihinde bir 
televizyon programından çıktığı sırada İstanbul’un 
Sarıyer ilçesinde bir grubun saldırısına maruz kal-
dığı öğrenildi. Saldırı ile ilgili olarak 29 Aralık 2019 
tarihinde 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yeni Yaşam gazetesi dağıtıcısı olan, epilepsi hastası 
Hasan Ceyhan’ın 28 Mayıs 2019 tarihinde İstan-
bul’da metroda baygınlık geçirdiği öğrenildi. Gay-
rettepe Metro durağına Hasan Ceyhan’ı hastaneye 
kaldırmak üzere bir ambülans geldiği fakat bu sı-
rada çantasından Yeni Yaşam gazetesi çıkması üze-
rine polisin onu metro istasyonunda bulunan gü-
venlik kulübesine götürdüğü ve orada ona yaklaşık 
bir saat boyunca fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı 
bildirildi.

8.1.3. Basın Yayın Çalışanlarına Yönelik 
Dava ve Soruşturmalar

Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Selman Çiçek,
Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya, Selim Günenç, 
Hamza Gündüz ve Çağdaş Kaplan

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasa-
ğı sırasında, dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil ile ilgili, KHK ile 
kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda yer alan haber-
ler ve bu haberlerin sosyal medya hesaplarından 
paylaşılması gerekçe gösterilerek 7’si gazeteci 8 kişi 
hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

Dava Musa Çitil’in yaptığı şikayet üzerine açılmış-
tı. İddianamede Ömer Çelik, A. Vahap Taş, Selman 
Çiçek, Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya, Selim Gü-
nenç, Hamza Gündüz ve Çağdaş Kaplan’ın ‘terörle 

8.1.2. Basın Çalışanlarına Yönelik Tehdit 
ve Saldırılar, Basın Yayın Organlarına 
Yönelik Kolluk Kuvvetleri Tarafından 
Yapılan Baskınlar  

Türkiyem TV program yapımcısı ve Yeniçağ Gaze-
tesi yazarı Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs 2019 ta-
rihinde Ankara’da bulunan evinin önünde kimliği 
belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıy-
la ilgili olarak 6 kişinin (A. A., N. İ., F. Ç., A. D., O. 
Ç. ve E. Y.) gözaltına alındığı öğrenildi. 6 kişinin 13 
Mayıs 2019 tarihinde savcılıktaki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Gazeteci İdris Özyol, 15 Mayıs 2019 tarihinde An-
talya’da çalıştığı Yeni Yüzyıl gazetesinin önünde 
kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğradı. Sal-
dırı sonucu başından ve göğsünden yaralanan İdris 
Özyol’un Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldığı bildirildi.

Güney Haberci isimli internet haber sitesinin Ge-
nel Yayın Yönetmeni Ergin Çevik, 21 Mayıs 2019 
tarihinde Antalya’nın Aksu ilçesinde önünü kesen 
kimliği belirsiz 3 kişilik grubun saldırısına uğradı. 
Basında yer alan haberlerden saldırganların “Gaze-
teci Ergin sen misin?” diye sorduktan sonra Ergin 
Çevik’i yumrukladığı öğrenildi.

Gazeteci Sabahattin Önkibar 26 Mayıs 2019 tari-
hinde Ankara’daki evinin yakınlarında bulunduğu 
aracın önünü kesen 3 kişinin saldırısına uğradı. 
Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişinin 27 
Mayıs 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Basında yer alan haberler-
den, uğradığı saldırı sonrasında yaptığı açıklama 
nedeniyle MHP’nin Sabahattin Önkibar hakkında 
“MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yönelik sürekli ha-
karet içeren ifadeler kullandığı” gerekçesiyle suç 
duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Adana’da yayın yapan Egemen gazetesinin kurucu-
su Hakan Denizli, 24 Mayıs 2019 tarihinde evinin 
önünde kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına 
uğradı. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan 
Hakan Denizli hastaneye kaldırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, 14 
Haziran 2019 tarihinde İstanbul’un Gaziosman-
paşa ilçesindeki evinin önünde fiziksel saldırıya 
uğradı. Saldırıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.
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24 Ekim 2016 tarihinde tutuklanmıştı.

Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan İdris Sa-
yılğan hakkında Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada 24 Ocak 2019 tarihinde verilen 8 yıl 
3 ay hapis cezasını değerlendiren Erzurum Bölge 
Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Kasım 2019 
tarihinde Sayılğan’ın tahliyesine karar verdi.

İdris Sayılğan

Trabzon E Tipi Cezaevi’nde tutulan gazeteci İdris 
Sayılğan hakkında Muş Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt 
propagandası yapmak’ gerekçesiyle hazırlanan id-
dianamenin Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan 24 Kasım 2019 tarihinde kabul edildiği öğre-
nildi. İdris Sayılğan hakkında aynı gerekçeyle aynı 
mahkemede açılan davanın 24 Ocak 2019 tarihinde 
görülen karar duruşmasında mahkeme Sayılğan’ın 
‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıl-
masına karar vermişti.

Sertaç Kayar

Gazeteci Sertaç Kayar hakkında sosyal medya pay-
laşımlarında örgüt propagandası yaptığı iddiasıy-
la Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 5 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Sertaç Kayar’ın beraatına karar 
verdi.

Nurcan Baysal

Gazeteci Nurcan Baysal hakkında Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgi-
li sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır 
7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Nurcan Baysal, 22 Ocak 2018 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 24 Ocak 2018 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştı.

18 Nisan 2019 tarihindeki karar duruşmasında 
mahkeme Nurcan Baysal’ın beraatına hükmetti. 

Özgür Paksoy

Gazeteci Özgür Paksoy hakkında sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Şırnak 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 15 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Avukatların 
savunma için süre talebini reddeden mahkeme, 

mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ id-
diasıyla ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılması istenmektedir. Ayrıca Selman 
Çelik’in ‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla 1 
yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması 
istenmektedir.

Davanın duruşmaları 16 Ocak, 8 Mayıs, 2 Ekim ve 
18 Aralık 2019 tarihlerinde görüldü. 2 Ekim 2019 
tarihinde Selim Günenç’in dosyasının davadan 
ayrılmasına hükmeden mahkeme 18 Aralık 2019 
tarihinde görülen duruşmada 7 gazetecinin bera-
atına karar verdi. 

İshak Karakaş

Aralarında gazeteci İshak Karakaş’ın da olduğu 10 
kişi hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e 
yönelik askeri operasyonları ile ilgili sosyal med-
ya paylaşımları nedeniyle İstanbul 28. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi. 

22 Ocak 2018 ve takip eden günlerde gözaltına alı-
nan İshak Karakaş’ın da aralarında oluğu 10 kişi, 26 
Ocak 2018 tarihinde tutuklanmıştı. 10 kişi hakla-
rında açılan davanın 8 Mayıs 2018 tarihinde görü-
len ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

17 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı 10 kişinin zin-
cirleme örgüt propagandası yapma suçundan ceza-
landırılmasını talep etti. 

Davanın karar duruşması 26 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan aralarında 8 kişiyi (İshak Karakaş, Yü-
cel Üney, Yaşar Yılmaz Altunbilek, Tarzan Aktan, 
Ömer Karakurt, Murat Demir, Şervan Dinçer ve 
Abdullah Yeşilbağdan) ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün ve 
2 kişiyi (Cevdet Taş ve Ahmet Alanç) ise ayrı ayrı 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

İdris Sayılğan

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri 
İdris Sayılğan hakkında Muş 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 25 Ocak 
2018 tarihinde görüldü. Mahkeme İdris Sayılğan’ı 
‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçlarından 8 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

İdris Sayılğan, yaptığı haberler, telefon görüşmeleri 
ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
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İddianamede Durket Süren’in ‘örgüte yardım etme’ 
ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan cezalan-
dırılması istenmektedir. 

8 Mayıs 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada sa-
vunmaların adından mahkeme duruşmayı 2 Ekim 
2019 tarihine erteledi. Davanın görülmesine 2020 
yılı içinde devam edilecektir. .

Berzan Güneş

Gazeteci Berzan Güneş, 11 Haziran 2018 tarihin-
de haber takibi için gittiği Şırnak’ta gözaltına alı-
nıp tutuklanmış ve yargılandığı davanın 8 Ağustos 
2018 tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye 
edilmişti. 

Mezopotamya Ajansı muhabiri Berzan Güneş hak-
kında sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propa-
gandası’ yaptığı iddiasıyla Iğdır Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan dava İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava ile birleştirilmişti.  

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 
Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada mahke-
me davayı 8 Ekim 2019 tarihine erteledi. 

Davanın 5 Kasım 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme Berzan Güneş’in ‘örgüt üye-
si olmak’ suçundan beraatına, ‘örgüt propagandası 
yapmak’ suçundan ise 3 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası 
ile cezalandırılmasına hükmetti.

Kemal Demir ve Kemal Karagöz

KHK ile kapatılan TV 10 kameramanı Kemal De-
mir ile Kemal Karagöz hakkında İstanbul 28. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

Kemal Demir 25 Kasım 2017 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 1 Aralık 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

Dava dosyası ile ilgili İstanbul 28. Ağır Ceza Mah-
kemesi ilk duruşmada yetkisizlik kararı vermiş ve 
dava dosyasını Mersin Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne göndermişti. Mersin’deki Ağır Ceza Mah-
kemesi’nin de yetkisizlik kararı vermesi üzerine 
dava dosyası Yargıtay’a gönderilmiş ve Yargıtay yar-
gılamanın İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yapılmasına hükmetmişti.

8 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mahke-
me adli kontrol şartıyla Kemal Demir’in tahliyesi-
ne karar verdi ve duruşmayı 2 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi.

Özgür Paksoy’u ‘örgüt propagandası yapma’ suçun-
dan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve 
verdiği cezayı ertelemedi.

Ahmet Kanbal

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal 
hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yöne-
lik askeri operasyonu ile ilgili haberi ve sosyal med-
ya paylaşımları gerekçe gösterilerek İzmir 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

19 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. 
maddesi uyarınca yapılması için Adalet Bakanlı-
ğı’ndan izin istenmesine karar verdi.

Yasin Kobulan

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Yasin Ko-
bulan hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 8 Mart 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Yasin Kobulan’ın ‘zincir-
leme şekilde örgüt propagandası yapma’ suçundan 
1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Emrah Çaçan

Gazeteci Emrah Çaçan hakkında Bursa 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Emrah Çaçan’ın KHK ile kapatılan 
Dicle Haber Ajansı’na yaptığı haberler ve sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek cezalandı-
rılması istenmektedir. 

6 Ocak 2017 tarihinde Bursa’da gözaltına alınan 
Emrah Çaçan, 13 Ocak 2017 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Emrah Çaçan 
14 Eylül 2017 tarihinde tahliye olmuştu.

22 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme duruşmayı 18 Tem-
muz 2019 tarihine erteledi. Davanın görülmesine 
2020 yılı içinde devam edilecektir. 

Durket Süren

Gazeteci Durket Süren hakkında sosyal medya 
paylaşımları ve toplatma kararı olan gazeteleri da-
ğıttığı gerekçesiyle Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde başlandı. 
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İdris Yılmaz, Erhan Akbaş

Gazeteciler İdris Yılmaz ve Erhan Akbaş hakkında 
Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 17 Nisan 2019 tarihinde görül-
dü. İddianamede gazetecilerin Erciş Belediyesi’ne 
atanan eski kayyım hakkında yaptıkları haberler 
gerekçe gösterilerek cezalandırılması istenmekte-
dir. Mahkeme savunmaların ardından söz konusu 
haberlerin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlen-
dirildiğini belirterek, gazetecilerin beraatına karar 
verdi.

Turan Ababey ve Kutlu Esendemir

Karşı gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni ve 
CHP eski Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sa-
hibi Turan Ababey ve gazeteci Kutlu Esendemir’in 
de aralarında olduğu 12 kişi hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Eren Erdem, hakkında açılan davada mahkeme-
nin verdiği yakalama kararı sonrasında 29 Hazi-
ran 2018 tarihinde gözaltına alınmış ve sonrasında 
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 
Eren Erdem hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan dava, Karşı gazetesi hakkında İs-
tanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ile 
birleştirilmişti.

7 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmaya Eren 
Erdem tutulduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS ara-
cılığıyla katıldı. Savunmaların ardından mahkeme 
Eren Erdem’in adli kontrol şartıyla tahliyesine ka-
rar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kaçma şüp-
hesi gerekçesiyle tahliye kararına yaptığı itirazı üst 
mahkeme olarak kabul eden İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi Eren Erdem hakkında yakalama kararı 
çıkartıldı. Yakalama kararıyla birlikte Eren Erdem 
cezaevinden tahliye edilmedi.

Davanın 1 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında mahkeme, yakalama kararı infaz edilmeyen 
sanıklar Ufuk Emin Köroğlu, Emrah Direk, De-
ğer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı 
yönünden dosyanın ayrılmasına ve tutuklu sanık 
Onur Kala’nın dosyasının da ayrı bir esas numarası 
üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme 
Onur Kala’nın ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla 3 yıl 1 
ay 15 gün hapis cezası ile, Emre Erciş’in ‘üye olma-
makla birlikte örgüte yardım etme’ iddiasıyla 3 yıl 1 

Davanın 14 Kasım 2019 tarihinde görülen duruş-
masında mahkeme Kemal Demir ve Kemal Kara-
göz için uygulanan yurtdışı çıkış yasağının ve adli 
kontrol şartının devamına ve tanık Şükrü Yıldız’ın 
bir sonraki duruşmaya zorla getirtilmesine karar 
vererek, duruşmayı 28 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Hasan Cemal

Gazeteci Hasan Cemal hakkında 4 Aralık 2015 
tarihinde T24 internet sitesinde yayınlanan “Sil-
van’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar 
ki…” başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 36. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde başlandı 

3 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada Hasan 
Cemal’in avukatı yazıda görüşlerine yer verilen 3 
kişi hakkında Diyarbakır’da açılan davada mah-
kemenin beraat kararı verdiğini belirtti ve Hasan 
Cemal hakkında da beraat kararı verilmesini talep 
etti. Mahkeme bu talebi reddetti ve duruşmayı 16 
Nisan 2019 tarihine erteledi. 

16 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı Hasan Ce-
mal’in ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan ceza-
landırılmasını talep etti. 

Davanın 7 Mayıs 2019 tarihinde görülen karar du-
ruşmasında mahkeme Hasan Cemal’i ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası 
ile cezalandırdı ve daha sonra bu cezayı 3 bin 360 
TL adli para cezasına çevirdi.

İdris Yılmaz

Gazeteci İdris Yılmaz hakkında Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 3 
Ocak 2019 tarihinde görüldü. İdris Yılmaz duruş-
maya SEGBİS aracılığıyla tutulduğu Elazığ 1 Nolu 
Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden katıldı. Mahkeme 
İdris Yılmaz’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, 
Erciş 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, yaptığı 
haberler nedeniyle gazeteci İdris Yılmaz’a verilen 1 
yıl 3 ay hapis cezası ile ilgili istinaf başvurusunu 7 
Şubat 2019 tarihinde karar bağladı. Mahkeme yeni-
den yargılama yapılmaksızın İdris Yılmaz’ın beraa-
tına karar verdi.
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28 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine 
kararı verdi.

Pelin Ünker ve Orhan Erinç

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker ve 
Cumhuriyet gazetesi eski imtiyaz sahibi Orhan 
Erinç hakkında ‘Paradise Papers’ belgelerine ilişkin 
haberleri nedeniyle, AKP’nin İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve oğulları-
nın şikayeti üzerine İstanbul 24. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 1 Mart 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Pelin Ünker ve 
Orhan Erinç’in Binali Yıldırım, Erkam Yıldırım ve 
Bülent Yıldırım’ın ‘kişilik haklarına saldırıda bu-
lundukları’ gerekçesiyle her biri adına 10 bin lira 
olmak üzere toplam 30 bin lira manevi tazminat 
ödemeye mahkum etti.

Ömer Çelik, Metin Yoksu, Tunca Öğreten, 
Mahir Kanaat, Eray Sargın, Derya Okatan

6 gazeteci (KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı 
Haber Müdürü Ömer Çelik ve muhabir Metin Yok-
su, Diken haber portalı eski editörü Tunca Öğreten, 
Birgün gazetesi çalışanı Mahir Kanaat; Yolculuk 
gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve Etkin 
Haber Ajansı Haber Müdürü Derya Okatan) hak-
kında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede,  6 gazetecinin Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak’a ait, Redhack tara-
fından ulaşılan ve daha sonra internet ortamında 
yayınlanan elektronik postaları haberleştirdikleri 
gerekçesiyle ‘örgüt üyesi olma’, ‘örgüt propagandası 
yapma’ ve ‘bilişim sistemini engelleme, bozma, ve-
rileri değiştirme veya yok etme’ suçlarından ceza-
landırılması istenmektedir.

25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan 6 gazete-
ciden 3’ü 17 Ocak 2017 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ömer Çelik 
davanın 24 Ekim 2017 tarihinde görülen ilk duruş-
masında, Tunca Öğreten ve Mahir Kanaat ise dava-
nın 6 Aralık 2017 tarihinde görülen duruşmasında 
tahliye edilmişti.

8 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme gazeteciler ile ilgili 
adli kontrol şartının kaldırılması talebinin reddine 
karar verdi ve duruşmayı 16 Nisan 2019 tarihine 
erteledi.

ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi. Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir’in be-
ratına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Turan 
Ababey’in ‘üye olmamakla birlikte örgüte yardım 
etme’ iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandı-
rılasına ve hükümle birlikte tutuklanmasına karar 
verdi. Mahkeme Eren Erdem’in ‘gizliliğin ihlali’ ve 
‘gizli tanığın ifşa edilmesi’ suçlamalarından bera-
atına karar veren mahkeme, Erdem’in ‘üye olma-
makla birlikte örgüte yardım etmek’ iddiasıyla 4 yıl 
2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ramazan Ölçen

30 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan 675 sayılı KHK 
ile kapatılan Kürtçe günlük gazete Azadiya Welat’ın 
imtiyaz sahibi Ramazan Ölçen hakkında Diyarba-
kır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 
iddianame 7 Ocak 2019 tarihinde Diyarbakır 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İd-
dianamede Ramazan Ölçen’in ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılması istenmektedir.

Pelin Ünker

Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri Pelin Ünker 
hakkında ‘Paradise Papers’ belgelerine ilişkin ha-
berleri nedeniyle, Binali Yıldırım ve oğullarının 
şikayeti üzerine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 8 Ocak 2019 
tarihinde görüldü.

Mahkeme, savunmaların ardından Pelin Ünker’in 
‘kamu görevlisine hakaret etme’ suçundan 8 bin 
660 TL para cezası ve ‘iftira’ suçundan 1 yıl 1 ay 
15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ce-
zayı ertelemedi. Cezaya ilişkin istinaf başvurusu 6 
Mayıs 2019 tarihinde sonuçlandı. İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, hapis cezasının 
bozulmasına ve para cezasının 7 bin 80 TL’ye çevri-
lerek ise onanmasına karar verdi.

Pelin Ünker

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Pelin Ünker hak-
kında ‘Paradise Papers’ belgelerine ilişkin haberleri 
nedeniyle, Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın şi-
kayeti üzerine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

21 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Ahmet Çalık’ın davaya müşteki olarak dahil 
olma talebini kabul etti ve duruşmayı 28 Mart 2019 
tarihine erteledi. 
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Perihan Mağden, Tunca Öğreten, Orhan Şahin 
ve Mehmet Çağlar Tekin

Yazar Perihan Mağden, gazeteciler Tunca Öğreten, 
Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar Tekin hakkında 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla İstanbul 2. 
Asliye Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 10 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Perihan Mağden ile Tunca Öğreten’in ayrı ayrı 7 
bin Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, 
Orhan Şahin ile Mehmet Çağlar Tekin’in beraatına 
karar verdi.

Nokta dergisinin ‘Erdoğan Selfiesi’ kapağı ile Eylül 
2015’te yayınlanan sayısının toplatılmasının ardın-
dan, diken.com.tr haber sitesinin o dönemki editö-
rü Tunca Öğreten derginin yazarı Perihan Mağden 
ile 14 Eylül 2015 tarihinde bir söyleşi yapmış, söy-
leşinin Yurt gazetesinde de yayınlanması üzerine 
Öğreten ve Mağden ile Yurt gazetesinin o dönemki 
yöneticileri Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar Tekin 
hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıy-
la dava açılmıştı.

KCK Basın Davası

46 gazeteci hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan ve “KCK Basın Davası” olarak bi-
linen davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

11 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme soruşturmayı yürüten emniyet görevlileri 
hakkında İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın akıbetinin sorulmasına karar verdi 
ve duruşmayı 9 Mayıs 2019 tarihine erteledi. 

22 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme duruşmayı 25 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Gün Matbaacılık Davası

KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gaze-
tesinin basıldığı ve mahkeme kararıyla Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmiş 
olan Gün Matbaacılık’ın sahibi Kasım Zengin ve 
20 matbaa çalışanı hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi. 

28 Mart 2018 tarihinde TMSF’ye devredilen Gün 
Matbaacılık’ın çalışanları 28 Mart 2018 tarihinde 
gözaltına alınmış ve 5 Nisan 2018 tarihinde tutuk-
lanmıştı.

Davanın diğer duruşmaları 16 Nisan ve 24 Eylül 
2019 tarihlerinde görüldü. Davanın görülmesine 
2020 yılında devam edilmektedir.

Rojhat Doğru

Gazeteci Rojhat Doğru hakkında Diyarbakır 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Devletin birliğini ve 
ülke bütünlüğünü bozma” ve “kasten yaralama” 
iddialarıyla açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi. 

Rojhat Doğru, 5 Aralık 2018 tarihinde tutuklan-
mıştı. 

9 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmaya Rojhat 
Doğru tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS 
aracılığı ile katıldı. Mahkeme Doğru’nun tutuklu-
luk halinin devamına karar vererek duruşmayı er-
teledi. 

26 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Rojhat Doğru’nun adli kontrol şartıyla tahli-
yesine karar verdi. Davanın görülmesine 2020 yı-
lında devam edilmektedir.

Kibriye Evren

Gazeteci Kibriye Evren hakkında Diyarbakır 5. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Kibriye Evren aralarında gazeteci ve siyasetçilerin 
bulunduğu 142 kişinin gözaltına alındığı operasyo-
nun ardından 9 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır’da 
tutuklanmıştı.

11 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Kibriye Evren’in tutukluluk halinin devamı-
na karar vererek duruşmayı erteledi. 

Bir sonraki duruşmada esas hakkındaki mütalaa-
sını açıklayan savcı, Kibriye Evren’in ‘örgüt üyesi 
olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 
cezalandırılmasını talep etti. Dava dosyasının Kib-
riye Evren hakkında Ankara 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan dava ile birleştirilmesine ve Kibriye 
Evren’in tutukluluk halinin devamına karar veren 
mahkeme, duruşmayı 7 Mayıs 2019’a erteledi. 

Davanın diğer duruşmaları 7 Mayıs, 18 Temmuz, 
24 Eylül ve 12 Kasım 2019 tarihlerinde görüldü. 12 
Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mahke-
me Kibriye Evren’in tahliyesine karar verdi ve du-
ruşmayı 10 Mart 2020 tarihine erteledi. 
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2018 tarihinde yayınlanan “Albayrak işçilere saldırı 
programının sinyalini verdi” başlıklı haberde Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a hakaret edil-
diği iddiasıyla Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

16 Ocak 2018 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Berat Albayrak’ın davaya katılma talebini ka-
bul etti ve duruşmayı 5 Mart 2019 tarihine erteledi. 

Davanın karar duruşması 12 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Hakaret suçundan Cem Şimşek’in beraa-
tına karar veren mahkeme, tekzip metninin usulü-
ne uygun yayınlanmadığı gerekçesiyle 41 bin 660 
TL para cezasına hükmetti.

Cem Şimşek

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Cem Şimşek hakkında gazetede yer alan 3 Ağustos 
2018 tarihli “Tarsus’ta işkence iddiaları” ve 9 Ağus-
tos 2018 tarihli “Tarsus Cezaevinde gerilim hat saf-
hada” başlıklı haberler nedeniyle Bakırköy 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde başlandı. 

19 Şubat 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada 
mahkeme suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 
İsmail Cem Şimşek’in beraatına karar verdi.

Ziya Ataman

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
muhabiri Ziya Ataman’ın da aralarında olduğu 9’u 
tutuklu 19 kişi hakkında Şırnak 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi. 

Ziya Ataman, 11 Nisan 2016 tarihinde tutuklan-
mıştı.

17 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada tanık 
olarak ifade veren Kadir Ataman, söz konusu ifa-
denin gözaltında baskı altında alındığını belirtti ve 
ifadeyi kabul etmediğini açıkladı. Mahkeme 9 kişi-
nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek 
duruşmayı 26 Mart 2019 tarihine erteledi.

26 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada tanık 
olarak ifade veren Nihat Bor, sanıklar aleyhine ver-
diği ifadenin gözaltındayken işkence ile kendisine 
zorla imzalattırıldığını belirtti ve ifadeyi kabul et-
mediğini açıkladı. Kürtçe savunma yapmak isteyen 
Ziya Ataman’dan mahkemenin Türkçe savunma 
yapmasını veya bir sonraki duruşmada tercüman 

14 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada savcı 
esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve 12 kişinin 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan ve 9 kişinin ise ‘örgüte 
bilerek yardım etme’ suçundan cezalandırılmasını 
talep etti. Mahkeme tutuklu 9 kişinin bu halinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 11 Şubat 2019 
tarihine erteledi. 

11 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme tutuklu 9 kişinden 4’ünün (Uğur Selman Ke-
lekçiler, Musa Kaya, Mehmet Emin Sümeli ve Ce-
mal Tunç) tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 11 
Mart 2019 tarihine erteledi. 

11 Mart 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Kasım Zengin ile çalışanlar Erdoğan 
Zamur, İrfan Karaca, Mahmut Abay ve İhsan Sil-
miş’in ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 
6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, İhsan Sil-
miş’in ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ay-
rıca 1 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi. Mahkeme tutuksuz yargılanan Musa 
Kaya ve Mehmet Emin Sümeli’nin ‘örgüte yardım 
ve yataklık’ suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 
hükümle birlikte tutuklu 4 kişinin tahliyesine ka-
rar verdi. Mahkeme 15 kişinin ise beraatına karar 
verdi.

Çetin Kurşun

KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesi çalışanı 
Çetin Kurşun hakkında Mardin Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 14 Ocak 
2019 tarihinde Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi ta-
rafından kabul edildi. 

İddianamede Çetin Kurşun’un ‘örgüt üyesi olmak’ 
suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Çetin Kurşun 6 Şubat 2018 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 19 Şubat 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Çetin Kurşun hakkında açılan davanın ilk duruş-
ması 7 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Davanın 30 
Mayıs 2019 tarihinde görülen karar duruşmasında 
mahkeme Çetin Kurşun’u ‘zincirleme örgüt pro-
pagandası yapmak’ suçundan 3 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükümle birlikte Çetin Kurşun’un 
tahliyesine karar verdi.

Cem Şimşek

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Cem Şimşek hakkında, gazetede 13 Temmuz 
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hakkındaki dava dosyasının İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan dava ile birleştirilmesi için 
müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

Sonraki duruşmalar 3 Temmuz ve 28 Kasım 2019 
tarihlerinde görüldü. Davanın görülmesine 2020 
yılı içinde devam edilmektedir.

Emin Çölaşan, Necati Doğru, Metin Yılmaz, 
Gökmen Ulu, Yonca Yücekaleli

Sözcü gazetesi yazarları Emin Çölaşan ile Necati 
Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin 
Yılmaz’ın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında İs-
tanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

 18 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme dava dosyasının, gazetenin sahibi Burak Ak-
bay ve beraberindeki 3 kişi hakkında yine İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava ile birleş-
tirilmesine karar verdi.

18 Nisan, 14 Haziran, 4 Eylül ve 28 Ekim 2019 ta-
rihlerinde görülen duruşmaların ardından 27 Ara-
lık 2019 tarihinde kararını açıklayan mahkeme 
‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçun-
dan Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun 3 yıl 6 ay, 
Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz’ın 3 yıl 4 ay, Yücel 
Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli’nin ise 1 yıl 
3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. 
Mahkeme Burak Akbay’ın dosyasının ayrılmasına 
hükmetti.

Haydar Ergül

Aralarında gazeteci Haydar Ergül ile DBP ve HDP 
üyelerinin de bulunduğu 8’i tutuklu 21 kişi hakkın-
da İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

28 Temmuz 2017’de İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan söz konusu 21 kişi, 11 
Ağustos 2017 tarihinde tutuklanmıştı. 

18 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme Ahmet Sağınç’ın 
tahliyesine ve 7 kişinin (gazeteci Haydar Ergül ile 
DBP ve HDP yöneticileri Eşref Yaşar, Ercan Doğ-
ru, Aygül Turhan, Mustafa Elma, Abdullah Geldi, 
Münevver İlingi ve Aysel Diler) ise tutukluluk hal-
lerinin devamına karar verdi ve duruşmayı 5 Nisan 
2019 tarihine erteledi. 

hazır edildikten sonra Kürtçe savunma yapmasını 
istediği bildirildi. Mahkeme 9 kişinin tutukluluk 
hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 28 
Mayıs 2019 tarihine erteledi.  

4 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada ta-
nık olarak dinlenen Aytaç Yalman, polis biriminde 
kendilerine imzalatılan ifadeleri okumadığını ve 
işkence altında imzaladığını belirtti. Ziya Ataman 
duruşma salonunda Kürtçe tercüman hazır edilme-
diği için savunma yapmadı. Duruşmada mütalaası-
nı sunan savcılığın, Ziya Ataman’ın da aralarında 
bulunduğu tutuklu 9 kişinin ‘Devletin birliğini ve 
ülke bütünlüğünü bozmak’, ‘tasarlayarak kamu gö-
revlisini görevinden dolayı kasten öldürme’, ‘kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait mallara patlayıcı madde 
kullanmak sureti ile kasten zarar verme’ suçların-
dan cezalandırılmalarını istediği öğrenildi.

Davanın karar duruşması 24 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Ziya Ataman’ın ‘örgüt üyesi ol-
mak’ gerekçesiyle 14 yıl 3 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına, 12 kişinin değişen oranlarda hapis 
cezaları ile cezalandırılmasına ve 6 kişinin beraatı-
na karar verdi.

Ziya Ataman

Anayasa Mahkemesi, KHK ile kapatılan Dicle Ha-
ber Ajansı (DİHA) muhabiri Ziya Ataman tarafın-
dan yapılan başvuruyu 2 Mayıs 2019 tarihinde ka-
rar bağladı. Mahkeme “kişi hürriyeti ve güvenliği 
hakkının ihlal edildiği” iddiasına ilişkin olarak da-
yanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle; “adli yargıla-
ma hakkının ihlal edildiği” iddiasına ilişkin olarak 
ise başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle 
kabul edilemezlik kararı verdi.

Özgür Gündem Ana Davası

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi Genel 
Yayın yönetmeni Zana Kaya, sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü İnan Kızılkaya, imtiyaz sahibi Kemal San-
cılı, Yayın Danışma Kurulu üyeleri Aslı Erdoğan, 
Necmiye Alpay, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bil-
ge Aykut ile yazar Eren Keskin hakkında İstanbul 
23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

9 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Kemal Sancılı’nın adli kontrol şartıyla tahli-
yesine karar verdi. Kemal Sancılı, hakkında başka 
bir davadan kesinleşmiş hapis cezası olduğu için 
tahliye edilmedi. Mahkeme ayrıca Eren Keskin 
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Tüner, Hasan Başak ve Kemal Yakut, Hasan Başak 
hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmense 2019 yılı içinde devam 
edildi.

Davanın duruşmaları 22 Ocak, 7 Mayıs, 17 Tem-
muz ve 21 Kasım 2019 tarihlerinde görüldü. 

17 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada 
esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı gaze-
tecilerin ‘suç işlemeye alenen tahrik’, ‘suç ve suçlu-
yu övme’, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlarından 
cezalandırılmasını talep etti. Duruşmalar 2020 yılı 
içinde görülmeye devam etmektedir.

Canan Coşkun

Gazeteci Canan Coşkun hakkında, gazeteciler Can 
Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ilişkin 
yazdığı “Erdoğan buyurdu, gazetecilik tutuklandı” 
haberi nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
başlandı.

İddianamede Canan Coşkun’un ‘Cumhurbaşka-
nı’na hakaret’ suçundan cezalandırılması isten-
mektedir.

24 Ocak 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada 
avukatlar Basın Kanunu uyarınca dava açılabilme-
si için tanınan dört aylık sürenin aşıldığını belirtip 
davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme talep-
leri bir sonraki duruşmada karara bağlamak üzere 
davayı erteledi. 

20 Haziran 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Canan Coşkun’un beraatına hük-
metti.

Lezgin Akdeniz

Mezopotamya Ajansı muhabiri Lezgin Akdeniz 
hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianamenin Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak 2019 tarihin-
de kabul edildiği öğrenildi. İddianamede Lezgin 
Akdeniz’in ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘zincirleme örgüt 
propagandası yapmak’ suçundan yargılanması is-
tenmektedir.

Davanın ilk duruşması 27 Mart 2019 tarihinde gö-
rüldü. Kararını açıklayan mahkeme Lezgin Akde-
niz’i 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hük-
mün açıklanmasını geri bıraktı.

5 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Ercan Doğru, Haydar Ergül ve Abdullah Gel-
di’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi ve 
duruşmayı 28 Haziran 2019 tarihine erteledi. 

Bir sonraki duruşma 26 Aralık 2019 tarihinde gö-
rüldü ve mahkeme Haydar Ergül, Aygül Turhan, 
Aysel Diler, Eşref Yaşar, Mustafa Elma ve Münev-
ver İlingi hakkında uygulanan adli kontrol şartı-
nın kaldırılmasına, 19 kişi hakkında ise uygulanan 
yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verdi ve 
duruşmayı 14 Mayıs 2020 tarihine erteledi.

Kemal Özer

Evrensel gazetesi muhabiri Kemal Özer hakkında 
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

Kemal Özer ‘örgüt üyeliği’ iddiası ile 4 Eylül 2017 
tarihinde tutuklanmıştı.

21 Ocak 2019 grülen duruşmada mahkeme, adli 
kontrol şartıyla Kemal Özer’in tahliyesine karar 
verdi ve duruşmayı 11 Mart 2019 tarihine erteledi. 

Davanın karar duruşması 27 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 
Kemal Özer’i 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Nazlı Ilıcak

Gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında, 2 Ocak 2015 tari-
hinde Bugün gazetesinde yayınlanan “Askeri İs-
tihbarat ve Tahşiyeciler” başlıklı yazısında ‘Genel-
kurmay Başkanlığı kayıtlarından çıkarılarak imha 
edilen gizli belgeyi yayınladığı’ iddiasıyla İstanbul 
26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 22 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Tutuk-
lu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla du-
ruşmaya katılan Nazlı Ilıcak, savunma yaptı. Mah-
keme Nazlı Ilıcak’ı ‘Devletin güvenliği veya iç veya 
dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle 
gizli kalması gereken bilgilerini açıklama’ suçun-
dan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Eren Keskin, Hüseyin Aykol, Reyhan Çapan, 
Lütfi Yavuzaslan, Methi Kaya, İslam Tüner, 
Hasan Başak ve Kemal Yakut

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş 
Genel Yayın Yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin 
Aykol, gazetenin Yazı İşleri Müdürü Reyhan Çapan 
ile gazeteciler Lütfi Yavuzaslan, Methi Kaya, İslam 
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Haziran ve 5 Kasım 2019 tarihlerinde görüldü. Du-
ruşmalar 2020 yılında da devam etmektedir.

Semiha Şahin ve Pınar Gayıp

Etkin Haber Ajansı (ETHA) editörü Semiha Şahin 
ile muhabir Pınar Gayıp’ın da aralarında bulundu-
ğu 4 kişi hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı için-
de devam edildi.

Semiha Şahin ve Pınar Gayıp 12 Nisan 2018 tari-
hinde gözaltına alınmış, 19 Nisan 2018 tarihinde 
tutuklanmıştı.

30 Ocak 2019 görülen duruşmada mahkeme Se-
miha Şahin ile Pınar Gayıp’ın tutukluluk hallerinin 
devamına karar verdi ve duruşmayı 27 Mart 2019 
tarihine erteledi. 

13 Haziran 2019 tarihinde görülen bir sonraki du-
ruşmada mahkeme Semiha Şahin ile Pınar Gayıp’ın 
ev hapsi tedbiri ile tahliyesine karar verdi ve duruş-
mayı erteledi. 

15 Ekim ve 11 Aralık 2019 tarihlerinde görülen du-
ruşmaların ardından dava 2020 yılında da devam 
etmektedir. 

Özgür Gündem Nöbetçi Yayın Yönetmenliği – 
Can Dündar

KHK ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’ne des-
tek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” kam-
panyasına katıldığı gerekçesiyle gazeteci Can Dün-
dar hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi.

 31 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Dündar hakkında çıkarılan yakalama emri-
nin devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

18 Temmuz ve 28 Kasım 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmalarda mahkeme Dündar hakkındaki yaka-
lama emrinin infazının beklenmesine karar verdi 
ve duruşmayı 21 Mayıs 2020 tarihine erteledi.

Safiye Alağaş

Jinnews Haber Müdürü Safiye Alağaş hakkında Di-
yarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

İddianamede Safiye Alağaş’ın haber sitesinde çıkan 
haberler nedeniyle ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan cezalandırılması istenmektedir. 

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği – Şebnem Korur Fincancı,
Ahmet Nesin, Erol Önderoğlu

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine des-
tek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” kam-
panyasına katıldıkları gerekçesiyle RSF Türkiye 
Temsilcisi Erol Önderoğlu, yazar Ahmet Nesin ve 
TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fin-
cancı hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi. 

28 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada yurt-
dışında bulunan Ahmet Nesin’in istinabe yoluyla 
alınan ifadesinin Fransızcadan Türkçeye çevrile-
rek dosyaya eklendiği öğrenildi. Mahkeme Ahmet 
Nesin ile ilgili yakalama kararının kaldırılmasına 
karar verdi ve duruşmayı 27 Şubat 2019 tarihine 
erteledi.

27 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada savcı 
esas hakkındaki mütalaasını açıkladı ve Şebnem 
Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğ-
lu’nun ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, avukatların 
mütalaanın yeniden düzenlenmesi için dava dosya-
sının savcıya gönderilmesi yönündeki taleplerinin 
reddine karar verdi ve duruşmayı 15 Nisan 2019 
tarihine erteledi. 

17 Temmuz 2019 tarihinde görülen karar duruş-
masında mahkeme suç koşulları oluşmadığı gerek-
çesiyle Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Ahmet 
Nesin ve Erol Önderoğlu’nun beraatına karar verdi.

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği - Ayşe Düzkan

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 
“Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği” kampanya-
sına katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davada 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan verilen 1 yıl 
6 ay hapis cezası onanan gazeteci Ayşe Düzkan 29 
Ocak 2019 tarihinde cezaevine girdi.

Gündem Gazetesi Davası

16 Ağustos 2016 tarihinde Gündem gazetesine yö-
nelik polis baskını sırasında yaşananlarla ilgili ola-
rak 24 kişi hakkında İstanbul 5. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde ‘polise mukavemet iddiası’ ile açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

30 Ocak 2019 tarihinde görülen duruşmada tanık 
polis memurları dinlendi. Sonraki duruşmalar 19 
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Fatih Polat

Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Po-
lat hakkında “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara 
muhatapları ne diyor?” başlıklı yazısında ‘Cum-
hurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Bakırköy 
31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

Davanın ilk ilk duruşması 7 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Duruşmada Fatih Polat’ın avukatı iddi-
anın basın suçu kapsamında olduğun belirtti ve 
dava ile ilgili mahkemenin yetkisizlik kararı verip 
dava dosyasını Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme talebi red-
detti ve duruşmayı erteledi. 

14 Mayıs ve 17 Eylül 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmalardan sonra 14 Kasım 2019 tarihinde gö-
rülen karar duruşmasında mahkeme Fatih Polat’ın 
beraatına karar verdi.

Fatih Polat

Fatih Polat hakkında 22 Şubat 2010 tarihinde gaze-
tede yer alan “Vekilleri fitiller bu işi çözerim” baş-
lıklı haber nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 7 Mart 
2019 tarihinde görüldü. İddianamede Fatih Polat’ın 
‘kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen 
ifşa etme’ suçundan cezalandırılması istenmekte-
dir. Mahkeme Fatih Polat’ın beraatına karar verdi.

Abdullah Kaya

KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı muhabiri 
Abdullah Kaya hakkında Ağrı 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi.

İddianamede Abdullah Kaya’nın ‘örgüt üyesi olma-
makla birlikte örgüte bilerek, isteyerek yardım et-
mek’ suçundan cezalandırılması istenmektedir.

Abdullah Kaya 20 Ocak 2017 tarihinde tutuklan-
mıştı. 

7 Şubat 2019 tarihinde gör,len duruşmaya Abdul-
lah Kaya tutulduğu Rize L Tipi Cezaevi’nden SE-
GBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Abdullah Ka-
ya’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve 
duruşmayı 13 Mayıs 2019 tarihine erteledi. 

30 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada tahliye 
edilen Abdullah Kaya hakkındaki dava 2020 yılın-
da da sürmektedir. 

22 Ekim 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Safiye Alağaş’ın beraatına hükmetti.

Can Dündar ve Erdem Gül

19 Ocak 2014 tarihinde Adana ve Hatay’da MİT 
tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin ya-
yınlanmasıyla ilgili olarak, CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu, Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın 
Yönetmeni Can Dündar ile eski Ankara temsilcisi 
Erdem Gül hakkında, ‘örgüt üyesi olmamakla bir-
likte örgüte yardım etmek’ iddiasıyla İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi.

6 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada avu-
katlarının milletvekili olması nedeniyle Enis Ber-
beroğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması 
yönündeki talebi mahkeme tarafından “önceki 
dokunulmazlığı, hukuki niteliği itibarıyla ‘münfe-
rit bir parlamento kararı’ ile kaldırılmadığından, 
Anayasa’nın 83/4. maddesi gereğince yeni bir do-
kunulmazlık korumasına kavuşmayacağı kanaatine 
varıldığı” gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme ayrıca 
Can Dündar’ın dosyasının bu davadan ayrılmasına 
karar verdi ve duruşmayı 15 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi.

15 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Erdem Gül hakkında ‘silahlı örgüt içindeki 
hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte 
bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan açı-
lan davanın düşürülmesine, CHP milletvekili Enis 
Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer ol-
madığına karar verdi.

Mahkeme ayrıca dosyası ayrılan Can Dündar hak-
kındaki davanın duruşmasını 31 Ekim 2019 tarihi-
ne erteledi. Bu tarihte görülen duruşmada mahke-
me Can Dündar’ın Almaya’dan iadesi için yapılan 
başvurunun sonucunun beklenmesine karar vere-
rek duruşmayı 19 Mart 2020 tarihine erteledi.

Alican Uludağ

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ hak-
kında 20 Mart 2017 tarihinde “Evetçi Savcı FETÖ 
toplantısında” başlığıyla yayınlanan haberiyle ‘so-
ruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği’ iddiasıyla İstan-
bul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 7 Şubat 2019 tarihinde verildi. 
Mahkeme Alican Uludağ’ı 10 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



Düşünce ve İfade Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

346 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İsminaz Temel ve Havva Cuştan

Aralarında ETHA muhabirlerinin ve ESP üye ve 
yöneticilerinin olduğu 3’ü tutuklu 23 kişi hakkında 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme ETHA editörü İsminaz Temel’in adli kont-
rol şartıyla tahliyesine diğer 2 tutuklu sanık Erkan 
Kakça ve Coşkun Yiğit’in tutukluluk hallerinin de-
vamına karar verdi ve duruşmayı erteledi. 

24 Nisan ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmaların ardından dava 2020 yılında da de-
vam etmektedir.

Cumhuriyet Gazetesi Davası

Aralarında Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Baş-
kanı Akın Atalay, gazeteci-yazar Kadri Gürsel, 
gazeteci Ahmet Şık’ın da olduğu 20 kişi hakkında 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın 25 Nisan 2018 günü görülen karar duruşmasın-
da mahkeme ‘örgüte yardım etmek’ suçundan Akın 
Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, 
Güray Öz, Musa Kart, Aydın Engin, Hikmet Çetin-
kaya, Ahmet Şık, Mustafa Kemal Güngör, Hakan 
Kara, Önder Çelik, Ahmet Kemal Aydoğdu, Emre 
İper ve Bülent Utku’yu 2 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında 
değişen hapis cezaları ile cezalandırmış, 3 kişinin 
beraatına karar vermiş ve Can Dündar ile İlhan Ta-
nır’ın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 
18 Şubat 2019 tarihinde söz konusu davaya ilişkin 
istinaf başvurusunu karara bağladı ve İstanbul 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları 
onadı.

Buna göre cezaları 5 yılın altında olan Kadri Gür-
sel, Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan 
Kara, Mustafa Kemal Güngör, Emre İper, Bülent 
Utku ile ilgili verilen cezalar kesinleşmiş oldu. Bu 
karar uyarınca Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, 
Emre İper ve Hakan Kara’nın tekrar cezaevine gire-
ceği öğrenildi.

Haklarında verilen ceza 5 yıldan fazla olan Hikmet 
Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sa-
buncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık ile ilgili temyiz 
başvurusunu ise Yargıtay karara bağlayacak.

Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet gazetesi eski 
yazarları ve yöneticileri hakkında İstanbul 27. Ağır 

Semiha Alankuş

Gazeteci Semiha Alankuş hakkında Diyarbakır 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Semiha Alankuş’un ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan cezalandırılması istenmektedir. Semiha 
Alankuş duruşmaya katıldı ve savunma yaptı. 

13 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme Alankuş ile ilgili imza 
verme yoluyla adli kontrol yükümlülüğünün kaldı-
rılmasına fakat yurtdışı yasağının devamına karar 
verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Semiha Alankuş hakkındaki dava 2020 yılında da 
devam etmektedir. 

Hamide Yiğit

Gazeteci yazar Hamide Yiğit hakkında kaleme al-
dığı “Tekmili Birden IŞİD – El Kaide’den IŞİD’e; 
Amerika için Cihat” başlıklı kitabında İnsani Yar-
dım Vakfı (İHH) ve Erdoğan ailesine hakaret ettiği 
iddiasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 14 Şubat 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme Hamide Yiğit’i Türk 
Ceza Kanunu’nun ‘hakaret’ ve ‘kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret’ suçlarını düzenleyen 
125/1. ve 125/3. maddeleri uyarınca toplam 15 bin 
TL para cezası ile cezalandırdı.

Adil Demirci

Aralarında ETHA muhabiri Adil Demirci, ESP 
üyesi Mesut Çeki ve SGDF merkez yönetim kurulu 
üyesi Özge Doğan’ın da bulunduğu 6’sı tutuklu 23 
kişi hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
devam edildi.

Adil Demirci 17 Nisan 2018 tarihinde tutuklanmış-
tı.

14 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme ETHA muhabiri Adil Demirci ile Hasan Kı-
nık’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, 4 kişinin ise 
tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruş-
mayı 30 Nisan 2019 tarihine erteledi.

15 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmanın ar-
dından davanın görülmesine 2020 yılı içinde de-
vam edilmektedir. 
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Çağrı Sarı

Evrensel gazetesi eski Sorumlu Yazı İşleri Müdü-
rü Çağrı Sarı hakkında “Paradise Papers” ile ilgili 
haberler nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi.

19 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme savunmaların ardından duruşmayı 19 Mart 
2019 tarihine erteledi.

19 Mart 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Çağrı Sarı’nın beraatına karar verdi.

Ali Sönmez Kayar

ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar, ESP MYK üyesi 
Sıtkı Güngör, KESK üyesi Narin Duru, SGDF MYK 
üyesi Ali Deniz Esen’in de olduğu 9 kişi hakkında 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde devam edildi.

1 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
Sıtkı Güngör, Ali Deniz Esen, Narin Duru, Eren 
Bulut ve Ali Sönmez Kayar 6 Şubat 2018 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanmış 
ve mahkemenin 31 Ekim 2018 tarihinde görülen 
duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş-
ti.

19 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme 9 kişi hakkında yurtdışı yasağının devam 
etmesine karar verdi ve duruşmayı 28 Mayıs 2019 
tarihine erteledi. 

31 Ekim ve 13 Aralık 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmaların ardından dava 2020 yılında devam 
etmektedir. 

Murat Güreş

Gazeteci Murat Güreş hakkında iş insanı A.S.E.’nin 
ifadelerini haberleştirdiği gerekçesiyle Antep 9. As-
liye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülme-
sine 2019 yılı içinde devam edildi. 

19 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme duruşmayı 20 Haziran 2019 tarihine ertele-
di. 19 Kasım 2019 tarihinde mahkeme duruşmayı 
2020 yılına erteledi.

Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi Çalışanları

KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazete-
sinin 5’i tutuklu (Hicran Ürün, Reyhan Hacıoğlu, 

Ceza Mahkemesi’nde açılan davada kendisine ve-
rilen cezanın İstanbul Bölge Mahkemesi 3. Ceza 
Dairesi tarafından onanması nedeniyle, denetimli 
serbestlik hükümlerinin uygulanması için 29 Ma-
yıs 2019 tarihinde gittiği İstanbul Adalet Sarayı’nda 
tutuklandı. Kadri Gürsel, avukatlarının başvurusu 
sonucunda aynı gün içinde tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi 25 Nisan 2018 
tarihinde Kadri Gürsel’i ‘örgüte üye olmamakla bir-
likte yardım etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırmıştı. Kadri Gürsel 5 Kasım 2016 tari-
hinde tutuklanmış, 27 Eylül 2017 tarihinde tahliye 
edilmişti.

Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet gazetesinin eski 
yazarları Kadri Gürsel ve Murat Aksoy tarafından 
“kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı” ile “ifade öz-
gürlüğü hakkı”nın ihlal edildiği iddiasıyla yapılan 
başvuruyu 2 Mayıs 2019 tarihinde karara bağladı. 
Mahkeme Kadir Gürsel ve Murat Aksoy’un hakla-
rının ihlal edildiğine hükmetti.

Mahkeme Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu eski 
başkanı Akın Atalay, eski Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu, eski muhabiri Ahmet Şık ve Cum-
huriyet Vakfı eski üyeleri Bülent Utku’nun başvu-
ruları hakkında ise kabul edilemezlik kararı verdi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Cumhuriyet gazetesi eski 
çalışanları ve yazarları Akın Atalay, Orhan Erinç, 
Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya 
ile Ahmet Şık’a verilen mahkumiyet hükümlerini 
12 Eylül 2019 tarihinde bozdu. Mahkeme ayrıca 
bozma kararının haklarında verilen mahkumiyet 
hükümleri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 
onanarak kesinleşen Önder Çelik, Bülent Utku, 
Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, 
Mustafa Kemal Güngör, Ahmet Kadri Gürsel’e de 
sirayet ettirilmesine karar verdi. Bu karar uyarın-
ca tutuklu bulunan Önder Çelik, Güray Tekin Öz, 
Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal 
Güngör’ün tahliyesine hükmedildi.

Davanın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yeniden görülmesine 21 Kasım 2019 tarihinde baş-
landı. Mahkeme Kadri Gürsel’in beraatına karar 
verdi, diğer sanıklar hakkında ise daha önce verdi-
ği hükmü tekrarladı. Dava dosyası yeniden değer-
lendirilmek üzere Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na 
gönderilecek.
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21 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Hatip Dicle hakkında yakalama kararı çıkar-
tılmasına karar verdi ve duruşmayı 28 Mart 2019 
tarihine erteledi.

28 Mart, 16 Mayıs ve 10 Ekim 2019 tarihlerinde 
görülen duruşmaların ardından dava 2020 yılında 
devam etmektedir.

Perihan Mağden, İnan Ketenciler

Yazar Perihan Mağden ve gazeteci İnan Ketenciler 
hakkında Nokta dergisinin Nisan 2016 tarihinde 
çıkan sayısında yer alan bir yazıda ‘Cumhurbaşka-
nı’na hakaret edildiği’ iddiasıyla İstanbul 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 21 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Perihan Maden’i 7,000 TL adli para cezası ile ceza-
landırdı. Mahkeme İnan Ketenciler’in ise beraatına 
hükmetti. 

İlker Yücel, Orhan Ceyhun

Aydınlık gazetesi genel yayın yönetmeni İlker Yü-
cel ve haber istihbarat şefi Orhan Ceyhun Bozkurt 
hakkında “MİT Tırları” ile ilgili haberler nedeniyle 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 21 Şubat 2019 tarihinde devam 
edildi. Savunmaların ardından mahkeme 2 gazete-
ci hakkındaki davanın 4 aylık yasal süre geçtikten 
sonra dava açıldığı gerekçesiyle düşürülmesine 
karar verdi. Mahkeme ayrıca 2 gazeteci hakkında 
‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ 
suçundan suç duyurusunda bulunulmasına hük-
metti.

Fikret Başkaya

Yazar Fikret Başkaya hakkında 7 Kasım 2016 tari-
hinde Özgür Üniversite web sitesinde yayınlanan 
“Asıl Terör Devlet Terörüdür” başlık yazısı nede-
niyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
hazırlanan iddianamenin Ankara 21. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 25 Şubat 2019 tarihinde ka-
bul edildi. 

İddianamede Fikret Başkaya’nın ‘örgüt propagan-
dası yapma’ suçundan cezalandırılması istenmek-
tedir.

Davanın görülmesine 21 Mart 2019 tarihinde baş-
landı. 

10 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı,  Fikret 
Başkaya’nın ‘örgüt propagandası yapmak’ suçun-

Mehmet Ali Çelebi, İshak Yasul ve İhsan Yaşar) 14 
çalışanı hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı için-
de devam edildi. 

21 Şubat 2019 tarihinde görülen duruşma sırasın-
da cezaevlerinde devam etmekte olan açlık grev-
lerinden söz etmesi üzerine Reyhan Hacıoğlu’nun 
sözünün mahkeme başkanı tarafından “Bizi ilgi-
lendirmiyor” denilerek kesildiği öğrenildi. Mah-
keme, 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına ve 
esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava 
dosyasının savcıya teslim edilmesine karar vererek 
duruşmayı 10 Nisan 2019 tarihine erteledi.

10 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Hicran 
Ürün, İhsan Yaşar, Pınar Tarlak, Mehmet Ali Çe-
lebi, İshak Yasul ve Reyhan Hacıoğlu’nun ‘örgüt 
üyesi olmak’ ve ‘zincirleme olarak örgüt propagan-
dası yapmak’ suçlarından; Ramazan Sola ve Mizgin 
Fendik’in ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek 
ve isteyerek örgüte yardım etmek’ suçlarından ce-
zalandırılmasını talep etti. Savunmaların ardından 
mahkeme İshak Yasul ve Hicran Ürün’ün adli kont-
rol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 28 
Haziran 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 28 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme ‘örgüte yardım etmek’ su-
çundan Mehmet Ali Çelebi, Hicran Urun, Reyhan 
Hacıoğlu, İshak Yasul’u 3 yıl 1 ay 15 gün ile 3 yıl 9 
ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile ceza-
landırdı. Mahkeme İshak Yasul’u ayrıca ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme İhsan Yaşar’ı ise 
‘silah bulundurma’ suçundan 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme diğer kişilerin ise beraatı-
na karar verdi. Mahkeme hükümle birlikte Reyhan 
Hacıoğlu, Mehmet Ali Çelebi, İhsan Yaşar’ın tahli-
yesine karar verdi.

Hüseyin Aykol, Zana Kaya, İnan Kızılkaya, 
Hatip Dicle

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin 
genel yayın yönetmenleri Hüseyin Aykol ve Zana 
Kaya, gazetenin Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 
ve Hatip Dicle hakkında, Özgür Gündem gazete-
sinde çıkmış yazılar gerekçe gösterilerek İstanbul 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edldi. 
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ziçililere Özel Savcı” başlıklı haber gerekçe gösteri-
lerek İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

İddianamede Cansu Pişkin’in ‘kamu görevlisini ör-
gütlere hedef gösterme’ suçundan 3 yıla kadar ha-
pis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 

6 Mart 2019 tarihinde görülen ilk duruşmada avu-
katlar basın suçlarında geçerli olan 4 aylık hukuki 
süre içinde dava açılmadığı için davanın düşürül-
mesi talebinde bulundu. Savcı haberin internet si-
tesinde de yer aldığı gerekçesiyle basın suçu olma-
yacağını belirtip talebin reddini istedi. Mahkeme 
davanın düşürülmesi talebinin reddine karar verdi. 
Avukatlar ayrıca mahkemenin dava dosyası hak-
kında görevsizlik kararı verip dosyayı basın suçları-
na bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilme-
sini talep etti. Bu talebi de kabul etmeyen mahkeme 
duruşmayı 25 Mart 2019 tarihine erteledi.

7 Mayıs 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Cansu Pişkin’i ‘terörle mücadelede 
görev almış kamu görevlilerinin hüviyetini açıkla-
ma’ suçundan 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Evrensel Gazetesi

9 Mart 2014 tarihinde Evrensel gazetesinde ya-
yınlanan “Rüşvet ata sporumuzdur” başlıklı ha-
ber nedeniyle gazete hakkında İstanbul 20. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde açılan tazminat davasının 
görülmesine 7 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme konuyla ilgili açılan ceza davasının so-
nucunun beklenmesine karar verip duruşmayı 15 
Ekim 2019 tarihine erteledi.

Davada Bilal Erdoğan ‘kişilik haklarının ihlal edil-
diği’ gerekçesiyle 50 bin TL tazminat talep etmek-
tedir. 

Ahmet Altan

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan hakkında 2016 yı-
lında yazdığı bir yazıda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla İstanbul 30. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 19 Mart 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Ahmet Altan’ı 
11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve daha 
sonra bu cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

Ahmet Altan

Gazeteci Ahmet Altan hakkında 2010 yılında Taraf 
gazetesinde yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstan-

dan cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Fikret 
Başkaya hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini 
aşağılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanu-
nu’nun 301. maddesi uyarında suç duyurusunda 
bulunulmasını talep etti.

22 Kasım 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Fikret Başkaya’nın beraatına karar 
verdi.

Erdoğan Alayumat, Nuri Akman

KHK ile kapatılmış DİHABER muhabirleri Erdo-
ğan Alayumat ile Nuri Akman hakkında ‘Devletin 
gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri 
casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘örgüte üye ol-
mak’ iddialarıyla Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 1 Mart 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme Erdoğan Alayumat ile 
Nuri Akman’ın beraatına karar verdi.

Mustafa Göktaş

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesi çalışanı 
Mustafa Göktaş hakkında Urfa 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı 
içinde devam edildi. 

1 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcının Gök-
taş’ın ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası 
yapmak’ suçlarından cezalandırılmasını talep ettiği 
öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 23 Mayıs 2019 ta-
rihine erteledi. 

23 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada da 
mahkeme Mustafa Göktaş’ın tutukluluk halinin 
devamına karar vererek duruşmayı 12 Eylül 2019 
tarihine erteledi. Davanın görülmesine 2020 yılın-
da devam edilmektedir. 

Ali Özken

Akit TV’de 10 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan 
“Zulüm 1938’de son buldu” başlıklı bir haber ne-
deniyle sorumlu müdür Ali Özken hakkında ‘Ata-
türk’ün hatırasına alenen hakaret’ iddiasıyla Kü-
çükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 5 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Ali Özken’in beraatına karar 
verdi.

Cansu Pişkin

Evrensel gazetesi muhabiri Cansu Pişkin hakkında 
gazetede 5 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan “Boğa-
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rüldü. Mahkeme duruşmayı 15 Mayıs 2019 tarihi-
ne erteledi.

15 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Seda Taşkın’ı ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ile ceza-
landırdı. Mahkeme ‘örgüte üye olmamakla birlik-
te örgüte yardım ve yataklık etmek’ suçundan ise 
Seda Taşkın’ın beraatına karar verdi.

20 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alınarak tu-
tuklanan Seda Taşkın hakkında Muş 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada, ‘örgüte üye olma-
makla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan 4 yıl 
2 ay, ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 3 yıl 4 
ay olmak üzere, toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası veril-
mişti. Seda Taşkın Erzurum İstinaf Mahkemesi’nin 
tensip ara kararı ile 17 Ocak 2019 tarihinde tahliye 
edilmişti.

Faruk Eken, Bülent Özdoğan

21 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Cumhuriyet gazetesinin eski Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Faruk Eren ile eski Yazı İşleri Müdürü 
Bülent Özdoğan’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
(AKP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı 
Mehmet Özhaseki hakkında yayınlanan bir haber 
nedeniyle, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada, 84 bin Türk Lirası adli para cezası ile 
cezalandırıldığı öğrenildi.

Temel Demirer

Yazar Temel Demirer hakkında, 20 Temmuz 2017 
tarihinde Kadıköy’de düzenlenen Suruç Katliamı 
anmasında yaptığı konuşma gerekçe gösterilerek 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

21 Mart 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Temel Demirer’e uygulanan yurtdışı yasağı-
nın kaldırılmasına karar vererek duruşmayı ertele-
di. 

9 Temmuz ve 15 Ekim 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmaların ardından dava 2020 yılında devam 
etmektedir.

AİHM’nin Özgür Gündem Kararı

12 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM), 2016 yılında kapatılan Özgür Gündem 
gazetesi ile ilgili davada, Türkiye’nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü düzenle-

bul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Ahmet Altan’ın ‘kamu görevlisine ha-
karet etme’ suçundan cezalandırılması istenmekte-
dir. 

21 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme duruşmayı 17 Ey-
lül 2019 tarihine erteledi. 

Davanın görülmesine 30 Ekim 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme yargı reformu ile ilgili mev-
zuatı değerlendirmek amacıyla duruşmayı 4 Şubat 
2020 tarihine erteledi.

Ahmet Altan

Gazeteci Ahmet Altan hakkında 2009 yılında Taraf 
gazetesinde yayımlanan bir yazısı nedeniyle İstan-
bul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

İddianamede Ahmet Altan’ın ‘adil yargılamayı etki-
lemeye teşebbüs’ ve ‘soruşturmanın gizliliğini ihlâl’ 
suçlarından cezalandırılması istenmektedir. 

5 Eylül 2019 tarihinde görülen duruşmada savun-
maların ardından mahkeme duruşmayı 12 Kasım 
2019 tarihine erteledi. Davanın görülmesine 2020 
yılı içinde devam edilecektir. 

Esra Solin Dal

Mezopotamya Ajansı muhabiri Esra Solin Dal hak-
kında ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Diyarbakır 10. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 20 Mart 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme 
Esra Solin Dal’ın beraatına hükmetti.

Beritan Canözer

Jinnews muhabiri Beritan Canözer hakkında ‘ör-
güt üyesi olmak’ iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde balandı. 

Davanın karar duruşması 16 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Beritan Canözer’in beraatına 
karar verdi.

Seda Taşkın

Gazeteci Seda Taşkın hakkında verilen Muş 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından verilen 7 yıl 6 aylık ha-
pis cezasının istinaf duruşması Erzurum 21. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 20 Mart 2019 tarihinde gö-
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muz 2018 tarihinde görülen ilk duruşmasında adli 
kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Davanın karar duruşması 15 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Gökhan Öner ve Muhlis Kayar’ı 
‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 10 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı. Mahkeme Mehmet Diler, Erol Beler ve 
Eyyüp Hansu’nun ise beraatına karar verdi.

Yusuf Karataş

Evrensel gazetesi yazarı Yusuf Karataş hakkında 
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesin-
deki faaliyetleri gerekçe gösterilerek Diyarbakır 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

4 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme savunmaların ardından Yusuf Karataş hak-
kındaki adli kontrol şartının kaldırılması talebinin 
kabulüne ve yurtdışı yasağının kaldırılması talebi-
nin reddine karar verdi ve duruşmayı 11 Eylül 2019 
tarihe erteledi. 

25 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme duruşmayı 11 Mart 2020 tarihine erteledi.

Ayşegül Doğan

Gazeteci Ayşegül Doğan hakkında Demokratik 
Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı gö-
rüşme ve röportajlar ile katıldığı etkinlikler gerekçe 
gösterilerek ‘örgüt kurma ve yönetme’ iddiasıyla 
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

4 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme DTK binasından alındığı iddia edilen ses 
kayıtlarındaki seslerin Ayşegül Doğan’a ait olup ol-
madığının tespiti için ses karşılaştırma incelemesi-
nin yapılması amacıyla Ayşegül Doğan’ın Adli Tıp 
Kurumu’na sevk edilmesine karar verip duruşmayı 
11 Eylül 2019 tarihine erteledi.

25 Aralık 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın ve Enfor-
masyon Genel Müdürlüğü’ne Ayşegül Doğan’ın ba-
sın kartı olup olmadığının sorulmasına karar verdi 
ve duruşmayı 18 Mart 2020 tarihine erteledi.

Barış Polat

KHK ile kapatılan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi 
çalışanı Barış Polat hakkında ‘örgüt üyesi olma’ id-
diasıyla Antep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi.

yen 10. maddesini ihlal ettiği sonucuna vardığı ve 
Türkiye’nin Özgür Gündem gazetesinin sahibi Ali 
Gürbüz’e 3 bin 500 Euro tazminat ödemesine hük-
mettiği öğrenildi.

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği - Faruk Eren, İhsan Çaralan, 
Fehim Işık, Ertuğrul Mavioğlu, Celal Başlangıç, 
Celalettin Can, Öncü Akgül, Ömer Ağın, 
Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, 
Veysel Kemer, Yüksel Oğuz, Hüseyin Aykol

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine des-
tek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” kam-
panyasına katıldıkları gerekçesiyle 13 kişi (DİSK 
Basın-İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren, Ev-
rensel gazetesi yazarları İhsan Çaralan ve Fehim 
Işık, gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu, Celal Baş-
langıç, Celalettin Can, Öncü Akgül, Ömer Ağın, 
Dilşah Kocakaya, Mehmet Şirin Taşdemir, Veysel 
Kemer ve Yüksel Oğuz, Hüseyin Aykol) hakkında 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın karar duruşması 3 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan Dilşah Kocakaya, Faruk Eren, Ertuğrul 
Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çara-
lan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’ı ayrı ayrı 1 yıl 3 
ay hapis cezası ile; Hüseyin Aykol’u ise 3 yıl 9 ay ha-
pis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme Hüseyin Ay-
kol, Dilşah Kocakaya ve Celalettin Can dışındaki 
kişilere verdiği hapis cezalarını erteledi. Mahkeme 
Veysel Kemer, Yüksel Oğuz, Mehmet Şirin Taşde-
mir ve Ömer Ağın’ın ise beraatına karar verdi.

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin eski 
Eş Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Hüseyin Aykol, 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan hakkında-
ki kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle 11 
Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınıp 
Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne konuldu.

Gökhan Öner

KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Gökhan Öner 
ile Mehmet Diler, Erol Beler, Muhlis Kayar ve Ey-
yüp Hansu hakkında, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Gökhan Öner 28 Nisan 2018 tarihinde Denizli’de 
gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafın-
dan tutuklanmış, hakkında açılan davanın 26 Tem-
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Deniz Yücel’in savunmasını 10 Mayıs 2019 tarihin-
de Berlin Tiergarten Asliye Mahkemesi’nde yaptığı 
öğrenildi. Deniz Yücel’in savunmasında, tutulduğu 
Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde üç gün boyunca işkence-
ye maruz kaldığını belirttiği öğrenildi. Deniz Yücel 
basında yer alan ifadelerinde şunları belirtmekte-
dir: “3 Mart Cuma (2017) ve tekrar 5 Mart Pazar 
günü Cumhurbaşkanı’nın beni hedef göstermeye 
başlamasıyla, 6 Mart Pazartesi günü, beni avukat 
görüşüne götürmek üzere Mustafa Aydın isimli bir 
infaz memuru amirliğinde, altı gardiyan kapıma 
geldi. Üst aramayı, o ana kadar hiç karşılaşmadığım 
bir kabalıkla yaptılar. ‘Vatan haini’, ‘Alman ajanı’ 
gibi hakaretlerle hitap ediyorlardı. Cumhurbaşka-
nı’nın hakkımda sarf ettiği hakaretleri tekrarlıyor-
lardı. (…) Ve hücrelerde, koridorlardan farklı ola-
rak kameralar olmadığı için ayaklarıma tekmeler, 
göğsüme ve sırtıma atılan yumruklarla ilk kez darp 
edildim. (…) Nitekim üçüncü gün şiddetin miktarı 
tekrar yükseldi ve yüzüme vuruldu ve kameraların 
olmadığı merdivenlerde, duvara itilip kafama atılan 
yumruklarla darp edildim.”

17 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme duruşmayı 13 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Anayasa Mahkemesi’nin Die Welt gazetesinin eski 
Türkiye Temsilcisi Deniz Yücel’in bireysel başvuru-
suna ilişkin kararı 28 Haziran 2019 tarihinde Res-
mi Gazete’de yayınlandı. Mahkeme 14 Şubat 2017 
tarihinde gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat 2017 
tarihinde yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tu-
tuklanan Deniz Yücel’in “kişi hürriyeti ve güven-
liği” ile “ifade ve basın özgürlüğü” haklarının ihlal 
edildiğine hükmetti. Mahkeme ayrıca Deniz Yücel’e 
25 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Max Zirngast

Avusturyalı gazeteci Max Zirngast ile TÖP üyeleri 
Mithatcan Türetken ve Hatice Göz hakkında An-
kara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Max Zirngast, Mithatcan Türetken ve Hatice Göz 
11 Eylül 2018 tarihinde Ankara ve Hatay’da yapı-
lan ev baskınları sonrasında gözaltına alınmış ve 
21 Eylül 2018 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklanmışlardı. 3 kişi hakkında hazır-
lanan iddianameyi 24 Aralık 2018 tarihinde kabul 
eden mahkeme, tensip ile 3 kişinin de adli kontrol 
şartıyla tahliyesine karar vermişti.

9 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mahke-
me dijital materyalin incelenmesine karar vererek 
duruşmayı 10 Eylül 2019 tarihine erteledi. 

10 Eylül 2019 tarihindeki duruşmada esas hakkın-
daki mütalaasını açıklayan savcı Barış Polat’ın ‘ör-
güt üyesi olmak’ suçundan cezalandırılmasını talep 
etti. Mahkeme duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine 
erteledi.

Mehmet Ali Genç

Varyos Yayıncılık İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri eski 
Müdürü Mehmet Ali Genç hakkında Sosyalist Ka-
dın dergisinde yayınlanan bir yazısı nedeniyle İs-
tanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 9 Nisan 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme Mehmet Ali Genç’in beraatına karar 
verdi.

Mustafa Öge, Erdem Özden, Ergün Korkmaz

EMEP’in Afrin operasyonuyla ilgili basın açıkla-
masını haberleştiren, Aydın’ın Didim ilçesinde ya-
yınlanan Didim Özgür Ses gazetesinden Mustafa 
Öge, Mavi Didim gazetesi muhabirleri Erdem Öz-
den ile Ergün Korkmaz ve EMEP Didim İlçe Baş-
kanı Kazım Temiz hakkında “Halkı kin ve düşman-
lığa alenen tahrik etme” iddiasıyla Didim 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 10 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Savunma-
ların ardından mahkeme tüm sanıkların beraatına 
karar verdi.

Deniz Yücel

Almanya’da yayın yapan Die Welt gazetesinin Tür-
kiye muhabiri Deniz Yücel hakkında ‘örgüt propa-
gandası yapma’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
etme’ iddialarıyla İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı için-
de devam edildi.

İddianamede Deniz Yücel’in ‘örgüt propagandası 
yapma’, ‘halkın bir kesimini diğer bir kesimine yö-
nelik olarak kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ 
suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılması istenmektedir.

Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına 
alınmış ve 27 Şubat 2017 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Hakkında ha-
zırlanan iddianameyi 16 Şubat 2018 tarihinde ka-
bul eden mahkeme, Deniz Yücel’in tensip kararıyla 
tahliyesine hükmetmişti.
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Davanın karar duruşması 4 Temmuz 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Işıl Özgentürk’ü ‘Halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve bu cezayı er-
telemedi.

Işıl Özgentürk

Işıl Özgentürk hakkında ‘sosyal medya paylaşımla-
rında örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla İstan-
bul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

Davanın ilk duruşması 6 Aralık 2019 tarihinde gö-
rüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcının, 
Işıl Özgentürk’ün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği öğre-
nildi. Mahkeme Işıl Özgentürk’ün duruşmalardan 
vareste tutulmasına karar verdi ve duruşmayı erte-
ledi.

Nuri Akman

Gazeteci Nuri Akman ve Malatya İnönü Üniver-
sitesi öğrencisi 25 kişi hakkında ‘örgüt üyesi olma’ 
ve ‘polise mukavemet’ iddialarıyla Malatya 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 25 Nisan 2019 tarihinde görüldü. 

Söz konusu 25 kişi üniversitede kurulan öğrenci 
derneğindeki faaliyetleri, gazeteci Nuri Akman ise 
Kobane ile ilgili haberleri ve sosyal medya payla-
şımları nedeniyle 2 Şubat 2016 ve takip eden tarih-
lerde tutuklanmıştı.Mahkeme 20 kişinin (Ruken 
Varol, Eyüp Bilici, Methi Tekin, Mazlum Demirtaş, 
Seyit Ahmet Aktimur, Mehmet Sümer, Halit Toy, 
Ayşenur Aslan, Dilan Dalmızrak, Hatice Çelik, 
Nevaf Didin, Didem Gülşah Ataş, Mazlum Balta, 
Mahmet Şirin Katçık, Murat Akar, Aziz Kılınç, 
Nuri Akman, Özgen Tekin, Ahmet Aytekin, Ergün 
Ormanoğlu) ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 
ile 11 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarıyla ce-
zalandırılmasına, 6 kişinin (Ercan Alp, Yusuf Din-
çer, Halil İbrahim Kartal, Ayşe Sezik, Reşat Özer ve 
Muhsine Yakut) ise beraatına karar verdi. 

Çağdaş Erdoğan

Gazeteci ve foto-muhabir Çağdaş Erdoğan hakkın-
da İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Çağdaş Erdoğan 2 Eylül 2017 tarihinde İstanbul 
Kadıköy’de MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) sosyal 
tesislerinin fotoğraflarını çektiği iddiasıyla gözaltı-

12 Nisan 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Max Zirngast hakkındaki yurt dışı yasağının 
devamına karar verdi ve duruşmayı 11 Eylül 2019 
tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 11 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 3 kişinin de beraatına karar 
verdi.

Melike Aydın

Jinnews muhabiri Melike Aydın hakkında İzmir 
20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

Davanın ilk duruşması 18 Nisan 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme duruşmayı 9 Eylül 2019 tarihine 
erteledi.

Davanın karar duruşması 9 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Melike Aydın’ı ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

TV 10 Davası

KHK ile kapatılan TV10’un yöneticileri Veli Bü-
yükşahin ve Veli Haydar Güleç’in de aralarında 
bulunduğu 43 kişi hakkında ‘örgüt üyesi olmak’ id-
diası ile Silivri 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

Söz konusu 43 kişi 10 Ocak 2018 ve takip eden 
günlerde İstanbul’da gözaltına alınmış, 6 kişi 18 
Ocak 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması 18 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Büyükşahin ve Güleç’in de ara-
larında bulunduğu tutuklu yargılanan 4 kişini adli 
kontrol şartıyla tahliyesine, 2 kişinin (Halis Kan-
derci ve Semra Demir) ise tutukluluk hallerinin 
devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Işıl Özgentürk

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkın-
da, 13 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan “Yeni kuşak 
türbanlılar” başlıklı yazısı nedeniyle ‘halkın bir ke-
siminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıla-
mak’ iddiasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde 
başlandı.

Davanın ilk duruşması 25 Nisan 2019 tarihinde 
görldü. Mahkeme savunmaların ardından duruş-
mayı erteledi.
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Meşale Tolu, Mukaddes Erdoğdu Çelik

Aralarında ETHA muhabiri Meşale Tolu ve yazar 
Mukaddes Erdoğdu Çelik’in de bulunduğu 27 kişi 
hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

23 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme duruşmayı 11 
Ekim 2019 tarihine erteledi. Davanın görülmesine 
2020 yılında devam edilmektedir. 

Necla Demir

Gazeteci Necla Demir hakkında ‘örgüt propagan-
dası yapmak’ iddiasıyla İstanbul 33. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2019 
yılı içinde başlandı. 

Davanın ilk duruşması 23 Mayıs 2019 tarihinde gö-
rüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruşma-
yı 11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

11 Ekim 2019 tarihinde görülen duruşmanın ar-
dından dava 2020 yılında devam etmektedir. 

Filiz Zeyrek

2015 yılında hayatını kaybeden YPG’li Şemdin 
Eye’nin Adana’daki taziyesini haberleştiren gazeteci 
Filiz Zeyrek ile Eye’nin anne ve babasının da arala-
rından bulunduğu 20 kişi hakkında Adana 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde başlandı. 

Filiz Zeyrek 22 Şubat 2019 tarihinde Yunanistan’da 
yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmiş ve çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması 30 Mayıs 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme davanın tek tutuklu sanığı Filiz 
Zeyrek’in tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 24 
Eylül 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 24 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme 20 kişinin beraatına karar ver-
di.

Yavuz Selim Demirağ

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, yaptığı bir konuş-
mada ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ gerekçe-
siyle hakkında açılan davada verilen 11 ay hapis ce-
zası nedeniyle 13 Haziran 2019 tarihinde cezaevine 
girdi. Yavuz Selim Demirağ, aynı gün içinde sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklama ile cezaevlerin-

na alınmış, 13 Eylül 2017 tarihinde tutuklanmış ve 
hakkında açılan davanın 13 Şubat 2018 tarihinde 
görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

7 Mayıs 2019 tarihinde görülen duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Çağdaş Er-
doğan’ın ‘örgüt üyeliği’ suçundan beraatını, ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını 
istedi. Savunmaların ardından mahkeme, duruş-
mayı 13 Haziran 2019 tarihine erteledi.

Davanın karar duruşması 5 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Çağdaş Erdoğan’ı ‘örgüt propa-
gandası yapma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. 

Özgür Gündem Davası

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Eş 
Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin ile gazete-
nin yazar ve yöneticileri Reyhan Çapan, Reyhan 
Hacıoğlu, Nuray Özdoğan, Celalettin Can, Ayşe 
Batumlu, Ayşe Berktay, Filiz Koçali, Hüseyin Ay-
kol’un da aralarında olduğu 22 kişi hakkında İstan-
bul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

Davanın karar duruşması 21 Mayıs 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan 2 kişiyi (Ayşe Batumlu ile Reyhan Ha-
cıoğlu) ayrı ayrı 1 yıl 3 ay; 2 kişiyi (Hüseyin Güçlü 
ile Tahir Temel) ayrı ayrı 1 yıl 6 ay; 1 kişiyi (Hü-
seyin Aykol) 2 yıl 1 ay; 2 kişiyi (Eren Keskin ile 
Reyhan Çapan) ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme Reyhan Hacıoğlu ve Ayşe 
Batumlu’ya verilen cezaları erteledi. Mahkeme 
Ayşe Berktay, Celalettin Can, Cemal Bozkurt, Çe-
tin Ulu, Nuray Özdoğan, Emrullah Kurcan, Ergin 
Atabey ve Özlem Söyle’nin beraatına karar verdi. 
Mahkeme ayrıca Filiz Koçali, Enver Baysal, Hasan 
Başak, İhsan Yorulmaz, Muzaffer Ayata, Serbest 
Zan ve Züleyha Yılmaz hakkındaki dava dosyala-
rını ayırdı.

Mustafa Yaya

Aydın’da gazetecilik yapan Mustafa Yaya, ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada aldığı 11 ay 20 gün 
hapis cezasının onanması üzerine 18 Mayıs 2019 
tarihinde cezaevine girdi.
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Osman Akın

Osman Akın hakkında gazetede yer alan haberler 
nedeniyle İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlan-
dı.

Davanın ilk duruşması 1 Ekim 2019 tarihinde gö-
rüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruşma-
yı 9 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Mehmet Sanri

Gazeteci Mehmet Sanri hakkında sosyal medya 
paylaşımlarında geçen “Kürdistan” ifadesi nedeniy-
le İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 20 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme “Kürdistan ifadesinin üst 
düzey yöneticiler tarafından da kullanıldığı ve bu 
sözcüklerin sarf edilmesinin toplumda herhangi 
bir kamu düzeni bozma etkisi oluşturmadığı” ge-
rekçesiyle Mehmet Sanri’nin beraatına karar verdi.

Hakkı Boltan

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı 
Boltan hakkında, yaptığı bir basın açıklaması ne-
deniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianame 21 Haziran 2019 tari-
hinde Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi tara-
fından kabul edildi. İddianamede Hakkı Boltan’ın 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret’ suçlarından 6 yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. 

Davanın ilk duruşması 14 Kasım 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Hakkı Boltan hakkında bir 
sonraki duruşma için zorla getirilme kararı vere-
rek, duruşmayı 4 Şubat 2020 tarihine erteledi.

Barış Pehlivan

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan 
hakkında internet sitesinde yer alan haberlerde Fet-
hullah Gülen ile ilgili yorumlar gerekçe gösterilerek 
Fethullah Gülen’in avukatlarının şikayetiyle İstan-
bul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 2 Temmuz 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme Barış Pehlivan’ı internet ortamında 
yapılan yayınları düzenleyen 5651 Sayılı Kanun’un 
9/4 nolu maddesine dayanarak 5 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını ertelemedi.

de yer olmadığı için infazının 10 gün ertelendiğini 
ve tahliye edildiğini duyurdu.

Yavuz Selim Demirağ 11 Mayıs 2019 tarihinde 
Ankara’da bulunan evinin önünde kimliği belirsiz 
kişiler tarafından saldırıya uğramış, saldırıyla ilgili 
olarak gözaltına alınan 6 kişi 13 Mayıs 2019 tari-
hinde savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ser-
best bırakılmıştı.

Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç, 
Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ ve Diğerleri

2018 yılı içinde ekonomik kriz ve döviz fiyatların-
daki artış ile ilgili haber yapan Bloomberg muha-
birleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile bu 
haberler ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında 
yorum yapan ve aralarında Mustafa Sönmez, Mer-
dan Yanardağ, Gazi Kozanoğlu, Sedef Kabaş Yirmi-
beşoğlu’nun da olduğu 36 kişi hakkında BDDK ta-
rafından yapılan şikayet üzerine İstanbul Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandığı 
öğrenildi. İddianamede ‘devletin ekonomik düzen 
ve istikrarını zayıflatmaya çalışılması’ iddiasıyla 38 
kişinin 2 yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ile ceza-
landırılması istenmektedir. 

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 20 Eylül 2019 tarihinde başlan-
dı. Savunmaların ardından mahkeme duruşmaya 
katılmayan sanıklar hakkında yakalama kararı 
çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 17 Ocak 
2020 tarihine erteledi.

Osman Akın

Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Osman 
Akın hakkında açlık grevleri ile ilgili olarak gaze-
tede yer alan haberler nedeniyle İstanbul 28. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde başlandı. 

İddianamede Osman Akın’ın ‘zincirleme örgüt 
propagandası yapma’ suçundan cezalandırılması 
istenmektedir.

 Davanın ilk duruşması 20 Haziran 2019 tarihinde 
görüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruş-
mayı erteledi.

22 Ekim 2019 tarihinde görülen karar duruşmasın-
da mahkeme Osman Akın’ı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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tarihinde bozdu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ka-
rarında Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın eylemleri-
nin ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçu-
nu oluşturduğu belirtildi. Kararda ayrıca Mehmet 
Altan hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği 
ifade edildi. Kararda Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi 
Yazıcı ve Yakup Şimşek eylemlerinin ise ‘örgüt üye-
si olma’ suçunu oluşturduğuna hükmedildi. Mah-
keme tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, 
Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şim-
şek’in tahliye taleplerini reddetti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın yeniden görülmesine 8 Ekim 2019 tarihinde 
başlandı. Mahkeme tutuklu 6 kişinin bu hallerinin 
devamına ve Mehmet Altan için yurtdışına çıkış 
yasağının kaldırılmasına karar verdi ve duruşmayı 
4 Kasım 2019 tarihine erteledi.

4 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme ‘örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve is-
teyerek yardım etmek’ suçundan Ahmet Altan’ın 
10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak’ın 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi ve cezaevinde kal-
dıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine hük-
metti. Mahkeme Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl 3 ay ha-
pis cezası ile, Tuğrul Özşengül’ün ise aynı suçtan 12 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk 
hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme Meh-
met Altan’ın beraatına karar verdi.

Aslı Ceren Aslan

Özgür Gelecek gazetesi eski Yazı işleri Müdürü Aslı 
Ceren Aslan hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 7 Tem-
muz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Aslı Ceren 
Aslan’ı ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 6 yıl 
10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

Aslı Ceren Aslan 9 Şubat 2017 tarihinde tutuklan-
mıştı.

Orhan Erinç ve Mehmet Kızmaz

Cumhuriyet gazetesinin eski imtiyaz sahibi Orhan 
Erinç ve muhabiri Mehmet Kızmaz hakkında 3. 
havalimanı inşaatı sırasında meydana gelen iş cina-
yetleri ile ilgili haberler gerekçe gösterilerek İstan-
bul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 5 Temmuz 2019 tarihinde başlan-
dı. Mahkeme duruşmayı Eylül 2019’a erteledi.

Sibel Hürtaş, Hayri Demir, Barış Ceyhan

Aralarında gazeteciler Sibel Hürtaş, Hayri Demir, 
Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Barış Cey-
han ile İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen’in de ol-
duğu 11 kişi hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları ve yaptıkları haberler gerekçe 
gösterilerek Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam 
edildi. 

Söz konusu 11 kişi 22 Ocak 2018 tarihinde Anka-
ra’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınmış, 26 
Ocak 2018 tarihinde 8 kişi serbest bırakılmış, 3 kişi 
ise tutuklanmıştı. Tutuklanan 3 kişi (Barış Ceyhan, 
Saim Serin ve Lezgin Tekay) davanın 6 Eylül 2018 
tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye edil-
mişti. Ayrıca Mahkeme HDP milletvekili Kemal 
Bülbül’ün dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

Davanın 27 Mart 2019 tarihinde görülen duruşma-
sında savcı esas hakkındaki mütalaasını sunmuş ve 
sanıklardan Hayri Demir, Bengü Aslı Bayramoğ-
lu, Hüseyin Gökdemir, Osman Konukçu, Lezgin 
Tekay, Muhammed Barış Ceyhan ve Saim Serin’in 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan cezalandırıl-
masını istedi. Mahkeme ayrıca 11 kişi ile ilgili ola-
rak Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca 
yargılanmaları için suç duyurusunda bulunulması-
nı talep etti.

3 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada Türk 
Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca soruştur-
ma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan istenen 
iznin gelmediği öğrenildi. Savunmaların ardın-
dan mahkeme yurtdışı yasaklarının kaldırılması 
yönündeki talebi reddederek duruşmayı 3 Aralık 
2019 tarihine erteledi.

Davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edi-
lecektir. 

Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak, 
Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, 
Yakup Şimşek

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, gazeteci yazar Ahmet 
Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul 
Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’e ‘Anaya-
sa’yı ihlal’ suçundan İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi tarafından verilen ve İstanbul Bölge Adli-
ye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onanan 
ağırlaştırılmış müebbet cezalarını 5 Temmuz 2019 
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Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan 
Demirel hakkında Bakur (Kuzey) isimli belgesel 
nedeniyle Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 18 Temmuz 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme, Ertuğrul Mavioğlu 
ve Çayan Demirel’i ‘örgüt propagandası yapmaK’ 
suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ceza-
landırdı ve haklarında yurtdışı yasağına çıkış yasa-
ğına hükmetti.

Adnan Bilen

Gazeteci Adnan Bilen hakkında sosyal medya pay-
laşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği id-
diasıyla Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

19 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada sa-
vunmaların ardından mahkeme duruşmayı 8 Ka-
sım 2019 tarihine erteledi.

8 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Adnan Bilen’i 11 ay 20 gün hapis cezası ile 
cezalandırdı, daha sonra bu cezayı 7 bin TL para 
cezasına çevirdi.

Kemal Baytaş

AYM, dönemim Genelkurmay Başkanı hakkında 
yazdığı bir yazı nedeniyle 7 bin TL para cezasına 
çarptırılan gazeteci yazar Kemal Baytaş’ın bireysel 
başvurusunu 26 Temmuz 2019 tarihinde karara 
bağladı. Mahkeme Kemal Baytaş’ın ifade ve basın 
özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mah-
keme ayrıca Kemal Baytaş’a 9 bin 150 TL manevi 
tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama için 
kararın bir örneğinin Kemal Baytaş hakkında para 
cezası kararı veren Küçükçekmece 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Rıfat Doğan

Gzeteci Rıfat Doğan hakkında, Tekirdağ’ın Çorlu 
ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana ge-
len tren kazasıyla ilgili açılan davanın duruşması 
sırasında fotoğraf çektiği gerekçesiyle soruşturma 
açıldığı öğrenildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafında hazırlanan soruşturma dosyasında şu ifa-
deler yer almaktadır: “Suçu işlediğiniz anlaşıldığın-
dan bu suça temas eden yasa maddeleri uyarınca 
900 TL adli para cezasının iş bu ön ödeme ihtarı-
nın tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Cum-
huriyet Başsavcılığımızdan alınan tahsilat fişi ile 

Davanın karar duruşması 12 Aralık 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Gazete’nin 15 bin TL manevi 
tazminat ödemesine ve söz konusu kararın da Tür-
kiye genelinde dağıtımı yapılan en yüksek tirajlı 3 
gazetede ilan ile duyurulmasına karar verdi.

Ferhat Parlak

Silvan Mücadele gazetesinin imtiyaz sahibi ve mu-
habiri olan Ferhat Parlak hakkında Diyarbakır 11. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 2019 yılı içinde başlandı 

İddianamede Ferhat Parlak’ın ‘örgüt üyesi olma’ su-
çundan cezalandırılması istenmektedir. 

Ferhat Parlak 11 Nisan 2018 tarihinde Diyarba-
kır’da gözaltına alınmış, 14 Nisan 2018 tarihinde 
ise tutuklanmıştı.

Davanın ilk duruşması 8 Temmuz 2019 tarihin-
de görüldü. İfadelerin ve savunmaların ardından 
mahkeme Ferhat Parlak’ın tahliyesine karar verdi 
ve duruşmayı 6 Kasım 2019 tarihine erteledi. Dava-
nın görülmesine 2019 yılı içinde devam edilecektir. 

Çiğdem Toker

27 Ekim 2017 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde 
yayınlanan “Tasarruf arıyorsanız metro ihaleleri-
ne bakın” başlıklı yazısı nedeniyle gazeteci Çiğdem 
Toker hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkeme-
si’nde, Şenbay Madencilik A.Ş.’nin şikayeti üzerine 
açılan 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davasının 
görülmesine 2019 yılı içinde devam edildi. 

9 Temmuz 2019 tarihinde görülen duruşmada 
mahkeme duruşmayı 17 Ekim 2019 tarihine erte-
ledi.

Davanın 17 Ekim 2019 tarihinde görülen duruş-
masına Şenbay Madencilik avukatlarının mazeret 
bildirmeksizin katılmaması üzerine mahkeme “ta-
raflarca takip edilmeyen dosyanın süresi içinde ye-
nileninceye kadar işlemden kaldırılmasına” karar 
verdi.

Ali Ergin Demirhan

Sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında 
‘sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan davanın karar du-
ruşması 16 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Ali Ergin Demirhan’ı 11 ay 20 gün hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.
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“şerefe karşı suçlar” ile ilgili kitap, makale ve tez 
okuma yükümlülüğüne çevirdi.

Cihan Acar

MLSA avukatlarından Veysel Ok ve KHK ile ka-
patılan Özgür Düşünce Gazetesi muhabiri Cihan 
Acar hakkında 25 Aralık 2015 tarihinde Özgür Dü-
şünce gazetesinde yer alan röportajda ‘devletin yar-
gı organlarını alenen aşağıladığı’ iddiasıyla İstanbul 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 12 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Veysel Ok ve Cihan Acar’ı ayrı ayrı 5 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

Barış İnce

Birgün gazetesi yazarı Barış İnce hakkında gazete-
de yer alan yazısında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 Eylül 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Barış İnce’yi 11 
ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Hüsnü Mahalli

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında ‘Türkiye Cum-
huriyeti’ni aşağılama’ iddiasıyla açılan davanın 
karar duruşması 12 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Hüsnü Mahalli’yi 5 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı.

Hüseyin Özkaya

KHK ile kapatılan Taraf gazetesi eski muhabiri 
Hüseyin Özkaya hakkında “FETÖ/PDY Soruştur-
ması” kapsamında Ankara 16. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 17 Eylül 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Hüseyin Özka-
ya’yı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Gökhan Çetin, Mustafa Kara, 
İsmail Gökhan Bayram

KHK ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu’nun 
Genel ve Sorumlu Müdürü Gökhan Çetin ile tele-
vizyonun sahipleri Mustafa Kara ve İsmail Gökhan 
Bayram hakkında televizyonda yer alan haberlerde 
ve programlarda ‘zincirleme şekilde örgüt propa-
gandası yapma’ iddiasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın 19 Eylül 2018 ta-
rihinde görülen karar duruşmasında mahkeme 3 
kişiyi de ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapis cezası ile ceza-

Maliye veznesine ödeyip vezne alındı makbuzunu 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz ettiğiniz takdir-
de hakkınızda kamu davası açılamayacaktır. Ancak 
yukarıda belirtilen adli para cezasını süresi içinde 
ödemediğiniz takdirde hakkınızda kamu davası 
açılacağı tebliğ olunur.”

Davanın talimatlı duruşması 25 Aralık 2019 tari-
hinde İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gö-
rüldü. Mahkeme duruşmayı 28 Ocak 2020 tarihine 
erteledi.

Meryem Yıldırım

Gazeteci Meryem Yıldırım hakkında ‘sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yapmaK’ iddi-
asıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 23 Ağustos 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Meryem Yıldırım’ı 2 yıl 4 ay 
3 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur, 
Bülent Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bir-
gün gazetesinin 2014-2015 yıllarında yöneticiliğini 
yapan İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bü-
lent Yılmaz hakkında, “Fethullahçı Terör Örgütü’ne 
üye olmadan yardım etmek” iddiasıyla hazırlanan 
iddianamenin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından 30 Ağustos 2019 tarihinde kabul edildi-
ği öğrenildi.

Davanın ilk duruşması 26 Kasım 2019 tarihinde 
görüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruş-
mayı 5 Mart 2020 tarihine erteledi.

Selman Keleş ve Arif Aslan

KHK ile kapatılan DİHA muhabiri Selman Keleş 
ve gazeteci Arif Aslan hakkında Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Ey-
lül 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruş-
mayı 16 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Uğur Dündar

Gazeteci Uğur Dündar hakkında 5 Nisan 2014 
tarihli köşe yazısında dönemin AKP İzmir mil-
letvekili Binali Yıldırım’a hakaret ettiği iddiasıyla 
İstanbul Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 11 Eylül 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Uğur Dündar’ı 
ilk önce 11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme daha sonra bu cezayı 5 ay 25 gün süreyle 
haftada en az iki saat üniversite kütüphanelerinde 



Düşünce ve İfade ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

359Türkiye İnsan Hakları Vakfı

propagandası yapmamakla birlikte örgüt açıklama-
larını haber yapmak’ suçundan 10 ay hapis cezası 
ile cezalandırılmasına karar verdi ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı.

Mahmut Gülecan, Mevlüt Gür

Özgür Halk dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Mahmut Gülecan ve dergi çalışanı Mevlüt Gür 
hakkında ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘suçu ve 
suçluyu övme’ ve ‘suç işlemeye alenen tahrik’ iddi-
alarıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın karar duruşması 21 Kasım 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Mevlüt Gür’ün beraatına 
Mahmut Gülecan’ın ise 3 yıl 9 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi.

Özgür Gündem Nöbetçi Genel Yayın 
Yönetmenliği – Veysi Altay, Hüseyin Süzügen

KHK ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine des-
tek için “Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeliği” kam-
panyasına katıldıkları gerekçesiyle belgesel sinema-
cı Veysi Altay ve gazetenin okuru Hüseyin Süzügen 
hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 28 Kasım 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 18 Şubat 
2020 tarihine erteledi.

Aziz Oruç, Selman Keleş, Özgür Paksoy, 
Kenan Kırkaya, İshak Yasul ve Ersin Çaksu

Gazeteciler Aziz Oruç, Selman Keleş, Özgür Pak-
soy, Kenan Kırkaya, İshak Yasul ve Ersin Çaksu 
hakkında Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde 21 
Ekim – 1 Kasım 2016 tarihleri arasında yayımla-
nan çeşitli haberler ve köşe yazıları gerekçe gösteri-
lerek İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 28 Kasım 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme İshak Yasul, Kenan Kırkaya, 
Özgür Paksoy ve Selman Keleş’in ‘devletin yargı 
organlarını alenen aşağılamak’ suçundan ayrı ayrı 
5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 
Mahkeme Aziz Oruç ile Ersin Çaksu hakkındaki 
dosyaları ayrılmasına hükmetti.

Deniz Kılıç

KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Bat-
man eski temsilcisi Deniz Kılıç hakkında 2014- 
2015 yılları arasında sosyal medyada yaptığı haber 
paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddi-
asıyla Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 28 Kasım 2019 tarihinde 

landırmıştı. 6 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Bölge 
Adliyesi 27. Ceza Dairesi’nin mahkemenin kararını 
bozarak 3 kişi hakkında beraat kararı verdiği öğ-
renildi

Hayri Demir

Gazeteci Hayri Demir hakkında Ankara’da açılan 
davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı.

Davanın ilk duruşması 25 Eylül 2019 tarihinde gö-
rüldü. Hayri Demir’in evine giren hırsızlar tarafın-
dan çalınan hafıza kartındaki haber görüntülerinin 
ve fotoğrafların iddianameye delil olarak sunuldu-
ğu öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 23 Ekim 2019 
tarihine ertelendi. 

Dava 2020 yılında devam etmektedir. 

Rahmi Yıldırım

Türkiye Gazeteciler Sendikası Disiplin Kurulu 
Başkanı Rahmi Yıldırım hakkında Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar ile ilgili yazdığı yazıdan dolayı 
Ankara Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 2019 yılı içinde başlandı. 

İddianamede Hulusi Akar’a hakaret ettiği iddiasıyla 
Rahmi Yıldırım’ın 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle ce-
zalandırılması istenmektedir. 

Davanın ilk duruşması 2 Ekim 2019 tarihinde gö-
rüldü. Savunmaların ardından mahkeme duruşma-
yı 25 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Dava 2020 yılında devam etmektedir. 

Tuğba Özer

Cumhuriyet gazetesi editörü Tuğba Özer hakkında, 
“Eğitim IŞİD zihniyetine emanet: İHH’cı öğretmen 
çocukların eline idam ipi vererek fotoğraf çektirdi!” 
başlıklı haberi nedeniyle, İnsani Yardım Vakfı’nın 
(İHH) şikayeti üzerine İstanbul 23. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
17 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Tuğba 
Özer’in 5 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi.

Atakan Sönmez

Cumhuriyet gazetesi eski internet haber müdürü 
Atakan Sönmez hakkında, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin Afrin’e yönelik müdahalesine ilişkin haberler 
nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 7 Kasım 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Atakan Sönmez’in ‘örgüt 
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İddianamede sanıkların “Devletin güvenliğine iliş-
kin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, 
hile ile alma, çalma”, “Devletin güvenliğine ilişkin 
gizli belgeleri temin etme”, “Devletin güvenliğine 
ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken 
bilgileri açıklama” ve ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçlarından cezalandırılması istenmektedir.

13 Aralık 2019 tarihinde görülen ve Mehmet Ba-
ransu’nun hazır bulunduğu duruşmada mahkeme 
Cemal Temizöz, Süha Tanyeri ve Ahmet Yavuz’un 
davaya katılma taleplerinin reddine karar verdi. 
Tanık ifadelerinin ve sanık avukatlarının savunma-
larının ardından mahkeme Mehmet Baransu’nun 
tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruş-
mayı 8 Nisan 2020 tarihine erteledi.

Umut Yayımcılık, Yön Matbaası

İbrahim Kaypakkaya’nın yazılarından oluşan “Bü-
tün Yazıları” kitabı nedeniyle Umut Yayımcılık’ın 
sahibi ve kitabı basan Yön Matbaası’nın yetkilisi 
hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 26 Aralık 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Umut Yayımcılık’ın 
sahibini ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgüt ya-
yınlarını basmak ve yayınlamak’ suçundan 2 yıl 1 
ay, kitabı basan Yön Matbaası yetkilisini ‘örgüt ya-
yınlarını basmak ve yayınlamak’ suçundan 10 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

görüldü. Mahkeme Deniz Kılıç’ın 3 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Ergin Çağlar

Mezopotamya Ajansı muhabiri Ergin Çağlar hak-
kında ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla Mer-
sin 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 5 Aralık 2019 tarihinde başlandı. Du-
ruşmada dinlenen tanık Halime Erden’in ifadesin-
de Çağlar’ı tanımadığını ve 14 günlük gözaltı süre-
cinde yoğun baskı altında ifade verdiğini belirttiği 
öğrenildi. Mahkeme Ergin Çağlar’ın beraatına ka-
rar verdi.

Sinan Aygül

Bitlis News gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sinan 
Aygül hakkında, çocuğa yönelik istismar olayına 
dair haberleri nedeniyle ‘soruşturmanın gizlili-
ğini ihlal etmek’ iddiasıyla Tatvan 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
12 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Sinan 
Aygül’ü 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahke-
me cezayı ertelemedi.

Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, 
Tuncay Opçin, Mehmet Baransu

Taraf Gazetesi’nin eski çalışanları Ahmet Altan, 
Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur, Tuncay Opçin ve 
Mehmet Baransu’nun hakkında İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2019 yılı içinde devam edildi. 
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2 akademisyen (Mersin Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Selim Çakmaklı, Bilgi Üniversitesi’nden 
istifa eden Doç. Dr. Esra Arsan) hakkında İstanbul 
36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan da-
vaların görülmesine 9 Ocak 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Selim Çakmaklı hakkında açılan 
dava dosyası ile ilgili olarak yetkisizlik kararı verdi 
ve dosyayı Mersin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderdi. Mahkeme Esra Arsan’ı ‘örgüt propa-
gandası yapma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve cezayı erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mine Eder 
hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 9 Ocak 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. Maddesi uyarınca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine karar verdi 

Akademisyenlere ve onlara destek veren diğer kişi-
lere yönelik açılan ceza davalarının 2019 yılı için-
deki seyri aşağıdaki gibidir: 

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı 
gerekçesiyle 1 akademisyen hakkında İstanbul 36. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın görülmesine 3 
Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme aka-
demisyeni ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Kemerburgaz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Y. A. hak-
kında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 8 Ocak 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Y.A.’yı ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

8.2. BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİN YARGILANDIĞI 
DAVALAR

11 Ocak 2016 tarihinde “Bu suça ortak olmayacağız!” başlıklı bildirinin İstanbul ve Ankara’da dü-
zenlenen basın açıklamaları ile duyurulmasından sonra imzacı akademisyenlere açılan ceza dava-
ları 5 Aralık 2017’de başlamıştı. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için hak-
larında dava açılan 10 akademisyenin bireysel başvurularını 3 Temmuz 2019 tarihinde görüşen 
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, görüşme sonunda başvuru dosyasının AYM Genel Kurulu’na 
sevk edilmesine karar verdi. 26 Temmuz 2019 tarihinde başvuruyu karara bağlayan AYM, akade-
misyenlerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca akademisyenlerin her 
birine 9 bin TL tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama için karar örneğinin ilgili mahkemele-
re gönderilmesine hükmetti. AYM’nin bu kararına kadar süren davalarda akademisyenleri ‘örgüt 
propagandası yapmak’ suçundan hapis cezaları ile cezalandıran mahkemeler, bu tarihten sonra 
görülen davalarda beraat kararları verdi. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları 
gerekçesiyle akademisyenlere karşı açılan 808 davadan 529’u hakkında 28 Kasım 2019 itibarıyla 
beraat kararı verildi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel’e 4 Nisan 2018 tarihinde verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 25 Şubat 2019 tarihinde oy çokluğuy-
la onandı. Prof. Dr. Füsun Üstel, 8 Mayıs 2019 tarihinde cezaevine girdi. Böylelikle Füsun Üstel, 
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle hapse giren ilk akademisyen oldu. 
Prof. Dr. Füsun Üstel, avukatlarının yaptığı başvuru üzerine 22 Temmuz 2019 tarihinde tahliye 
edildi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılan Prof. Dr. Füsun Üstel’in, 
Anayasa Mahkemesi’nin akademisyenlerle ilgili kararının ardından yeniden başvurduğu mahkeme 
18 Ekim 2019 tarihinde beraatına ve hakkında verilen hapis cezası kararının tüm hüküm ve sonuç-
larının ortadan kaldırılmasına karar verdi. 
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mesine 15 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme davanın duruşmasını 14 Mart 2019 tarihine 
erteledi.

2 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Ohan-
nes Kılıçdağı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Sibel Yardımcı) hakkında 
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 15 Ocak 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme Sibel Yardımcı hak-
kında açılan davanın duruşmasını 25 Nisan 2019 
tarihine ve Ohannes Kılıçdağı hakkında açılan da-
vanın duruşmasını 28 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. A.Ö. ve Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
M. Y. Ş.) hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 15 
Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme M. Y. 
Ş. hakkında açılan davanın duruşmasını 2 Mayıs 
2019 tarihine ve A.Ö. hakkında açılan davanın du-
ruşmasını 9 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Dr. M. A. hakkında İstan-
bul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 16 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme M.A.’yı ‘örgüte üye olmamakla birlikte 
bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

4 akademisyen (Arel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Efe Arık ile Öğr. Gör. U. Ş. ve Kadir Has Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün; İstanbul 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taner Gören) hakkın-
da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 16 Ocak 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme 4 akademisyeni de 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 
3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı.

5 akademisyen (Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Metin Altıok, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mu-
rat Kızıl, Prof. Dr. Emine Meşe ve Arş. Gör. Hü-
meyra Yılmaz ve Munzur Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Melek Zorlu) hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 16 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme yargılamaların Türk Ceza Kanunu’nun 301. 
maddesi uyarınca yapılması uyarınca yapılması 
için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine karar 
verdi ve yanıt gelinceye kadar yargılamayı durdur-
du.

ve yanıt gelinceye kadar yargılamanın durdurul-
masına karar verdi.

12 akademisyen (Marmara Üniversitesi ihraç edi-
len akademisyenler Dr. Utku Uraz Aydın ve Yrd. 
Doç. Dr. Ceren Akçabay, emekli Prof. Dr. Nihal Sa-
ban; YTÜ’den Prof. Dr. emekli Öğr. Üyesi Haldun 
Gülalp ile ihraç edilen Arş. Gör. Dr. E.Ö.; İTÜ’den 
Doç. Dr. İpek Yürekli, Kadir Has Üniversitesi’nden 
Dr. Bülent Eken; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Hediye Esra Arcan, F.K.Ö., Arş. Gör. Egemen 
Kepekçi; Arel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feryal 
Saygılıgil ve Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacer 
Ansal) hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 9 
Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Ege-
men Kepekçi, Hediye Esra Arcan, E.Ö., Utku Uraz 
Aydın, Bülent Eken, F.K.Ö, Nihat Saban, Haldun 
Güralp, Ceren Akçabey’i ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme 
İpek Yürekli hakkında açılan davanın duruşmasını 
29 Ocak 2019 tarihine, Feryal Saygılıgil hakkında 
açılan davanın duruşmasını 13 Şubat 2019 tarihine, 
Hacer Ansal hakkında açılan davanın duruşmasını 
30 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdağ Aksel 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 11 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme davanın diğer akade-
misyen davalarıyla birleştirilmesine karar verdi ve 
duruşmayı 25 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Alper Ak-
yüz hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın görülmesine 11 Ocak 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 17 Ocak 
2019 tarihine erteledi.

5 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden araştırma görevlileri Kumru Çılgın 
ve Yasin Barış Göğüş ile Prof. Dr. Ayşe Aslı Berk-
man; Ankara Üniversitesi’nden doktora öğrencisi 
Dilek Çankaya ile emekli Öğr. Gör. Saadet Sorgulu) 
hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davaların görülmesine 11 Ocak 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme 5 duruşmayı da 2 
Nisan 2019 tarihine erteledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Çare Olgun Çalışkan hakkında İstanbul 28. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
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si’nde açılan davanın görülmesine 22 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 24 
Nisan 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. C. E. hakkında 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 23 Ocak 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme C.E.’yi ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Ersoy 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 24 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme, Ahmet Ersoy hakkın-
daki dava dosyasının aynı mahkemede görülen di-
ğer akademisyen davaları ile birleştirilmesine karar 
verdi ve duruşmayı 25 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Yonca De-
mir hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 24 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Duruşmada avukatların 
savunmalarının kayıt altına alınması için SEGBİS 
açılması yönündeki talebi mahkeme tarafından 
reddedildi. Yonca Demir’in avukatının savunma-
sının mahkeme başkanının müdahalesiyle yarıda 
kesildiği öğrenildi. Mahkeme Yonca Demir’i ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan ilk önce 2 yıl ha-
pis cezası ile cezalandırdı ve daha sonra ‘bu suçu 
basın yoluyla işlediği’ gerekçesi ile 3 yıla çıkardı ve 
hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Duruşma 
sırasında yaşananlar ile ilgili olarak avukatlar tara-
fından tutanak tutulduğu bildirildi.

4 akademisyen (Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. 
Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya 
ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy) hakkında İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 28 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme duruşmayı 23 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Gül Köksal ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesi-
ci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
doktora öğrencisi Taylan Şahan Tarha) hakkında 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davanın görülmesine 28 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Gül Köksal hakkında 
açılan davada, avukatların dava dosyasının İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden dava 
dosyasıyla bileştirilmesi ve bunun kabul edilmeme-
si durumunda dava dosyasının bu mahkemede de-

Doç. Dr. Meltem Toksöz hakkında İstanbul 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
16 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 16 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
yönetmen ve Öğr. Gör. Emin Alper ile Yrd. Doç. 
Dr. Kerem Eksen) hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davanın görülmesi-
ne 17 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
Emin Alper ve Kerem Eksen’i ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

4 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
Özlem Köseoğlu, Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu, 
Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz, Sabancı Üniversitesi’n-
den Prof. Dr. S.I.) hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 17 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Süreyya Topaloğlu ve S.I. Hakkındaki davaların 
duruşmasını 7 Mart 2019 tarihine; Özlem Köseoğ-
lu hakkında açılan davanın duruşmasını 26 Eylül 
2019 tarihine; Alper Akyüz hakkında açılan dava-
nın duruşmasını 7 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden araştırmacı M. E. Y. hak-
kında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 17Ocak 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 25 Nisan 2019 
tarihine erteledi.

3 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Eralp Osman Erden, 
Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. L.N. ve Bilgi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz) hak-
kında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 22 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Eralp Osman 
Erden ve Tansel Korkmaz hakkındaki davaların 
duruşmalarını 12 Mart 2019 tarihine; L.N. hak-
kındaki davanın duruşmasını 5 Mart 2019 tarihine 
erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Adil Serhan Şahin 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 22 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme dava dosyasının aynı 
mahkemede akademisyenler hakkında açılmış di-
ğer davalar ile birleştirilmesine karar verdi ve du-
ruşmayı 25 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Washington Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Z. 
Ü. K. hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkeme-
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keme Baki Tezcan hakkında savunmasının alınma-
sı için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi ve 
duruşmayı 9 Mart 2019 tarihine erteledi. Mahke-
me Nevin Zeynep Yelçe, İlker Birbil, Tuna Kuyu-
cu, Melike Acar, Ayşe Gün Soysal hakkında açılan 
davaların duruşmasını 20 Mart 2019 tarihine; Neş’e 
Bilgin, Ali Kerem Saysel, Noemi Levy Aksu, Feyza 
Akınerdem hakkında açılan davaların duruşmasını 
27 Mart 2019 tarihine; Sinem Seçer, S.O. ve Mus-
tafa Sercan hakkında açılan davaların duruşmasını 
19 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Sabancı Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Engin Kılıç 
hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 30 Ocak 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme duruşmayı 30 Nisan 
2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Beyarslan hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 31 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme, avukatların 
dava dosyasının akademisyenler hakkında açılmış 
diğer davalarla birleştirilmesi talebini reddetti ve 
duruşmayı 26 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Melda Akbaş hak-
kında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 31 Ocak 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme dava dosyasının, akade-
misyenler hakkında açılmış diğer davalarla birleş-
tirilmesine karar verdi ve duruşmayı 25 Nisan 2019 
tarihine erteledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Burak Ülman 
hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 31 Ocak 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme yargılamanın Türk 
Ceza Kanunu’nun 301. maddesine göre yapılması 
için Adalet Bakanlığı’na izin yazısı yazılmasına ve 
cevap gelene kadar yargılamanın durdurulmasına 
karar verdi.

16 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Turan, Doç. Dr. Nazan Haydari, Arş. 
Gör. Zeynep Yeşim Gökçe, yüksek lisans öğrenci-
si H.T., Sabancı Üniversitesi’nden doktora öğren-
cisi Tuğba Yıldırım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, 
Amsterdam Üniversitesi’nden Dr. Aylin Kuryel ve 
Paris-Est Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali 
Oturan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Mustafa Tekpınar, Artuklu Üniversitesi’nden 

vam eden akademisyen davaları ile birleştirilmesi 
yönündeki taleplerini reddetti. Mahkeme Mehmet 
Rauf Kesici hakkında açılan davada, avukatların 
yetkisizlik kararı verilmesi yönündeki talebini red-
detti. Mahkeme 3 davanın duruşmasını da 20 Mart 
2019 tarihine erteledi.

Akdeniz Üniversitesi’nden ihraç edilen Yrd. Doç. 
Dr. Suzan Yazıcı hakkında Antalya 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 28 
Ocak 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme yargıla-
manın nerede yapılacağına ilişkin karar vermesi 
için dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesine ka-
rar verdi.

4 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Seval Gülen, Prof. Dr. Ayşe Nüket Eralp, Yrd. 
Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu ve Prof. Dr. Oya 
Köymen) hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesi-
ne 29 Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Önceki 
duruşmalarda akademisyenler hakkındaki dava 
dosyalarının birleştirilmesi talebini reddeden mah-
keme, bu duruşmada önceki ara kararını bozdu 
ve görülen 4 davanın birleştirilmesine karar verdi. 
Mahkeme bir sonraki duruşmanın 16 Mayıs 2019 
tarihinde görülmesine karar verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. İpek 
Yürekli hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 29 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 26 
Şubat 2019 tarihine erteledi.

13 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ali Kerem Saysel, Dr. Ayşe Gün Soysal, Yrd. 
Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Prof. Dr. Neş’e Bilgin, Dr. 
Melike Acar ve Dr. Feyza Akınerdem ile Boğaziçi 
Üniversitesi’nde çalışırken sözleşmesi yenilenme-
yen Yrd. Doç. Dr. Noemi Levy Aksu; Sabancı Üni-
versitesi’nden Dr. Zeynep Nevin Yelçe ile Prof. Dr. 
İlker Birbil; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’nden Arş. Gör. Sinem Seçer; Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Mustafa Sercan; 
Kaliforniya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Baki Tezcan 
ve Yalova Üniversitesi’nden Arş. Gör. S.O) hak-
kında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 30 Ocak 2019 
tarihinde devam edildi. Baki Tezcan’ın ifadesinin 
alınması için Amerika Birleşik Devletleri Adalet 
Bakanlığı’na yazılan istinabe talebine, Baki Tez-
can’ın eyleminin ifade özgürlüğü kapsamında yer 
aldığı belirterek ret yanıtı verildiği öğrenildi. Mah-
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Şükrü Aslan hakkında İstanbul 24. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 
Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme du-
ruşmayı 21 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı 
Davas ve Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgay 
Kurultay) hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davanın görülmesine 5 
Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Aslı 
Davaş hakkında açılan dava ile ilgili yetkisizlik ta-
lebinin reddine karar verdi ve duruşmayı 2 Mayıs 
2019 tarihine erteledi. Mahkeme Turgay Kurultay 
hakkında açılan dava ile ilgili yetkisizlik talebinin 
de reddine karar verdi ve duruşmayı 2 Mayıs 2019 
tarihine erteledi.

Artuklu Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ferhat Yılmaz 
hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 5 Şubat 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 7 Mayıs 2019 
tarihine erteledi.

Çukurova Üniversitesi’nden ihraç edilen Yrd. Doç. 
Dr. Taylan Koç hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Şu-
bat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Taylan 
Koç hakkında açılan dava ile ilgili yetkisizlik tale-
binin reddine ve dosyanın söz konusu mahkemede 
görülmekte olan aynı içerikteki diğer dava dosyala-
rı ile birleştirilmesine karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. S.S. hakkında 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 5 Şubat 2019 tarihinde devam 
edildi. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaa-
sını açıkladı ve S. S.’nin ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme du-
ruşmayı 27 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sinem Ay-
dınlı hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 6 Şubat 2019 
tarihinde devam edildi. Sinem Aydınlı’nın avuka-
tının beyanları sırasında sözünün mahkeme başka-
nı tarafından kesildiği öğrenildi. Mahkeme Sinem 
Aydınlı’yı ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeki Kanay 
hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

Remezan Alan ile Yrd. Doç. Dr. Necat Keskin, Do-
kuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halis Ulaş ile 
Arş. Gör. Aydın Arı, Ege Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Hanifi Kurt, Kocaeli Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Güven Bakırezer ile Arş. Gör. Adem Ye-
şilyurt) hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 1 
Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Ne-
cat Keskin ve Mustafa Tekpınar hakkında açılan 
davaların duruşmalarını 15 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme Ömer Turan, Nazan Haydari, 
Zeynep Yeşim Gökçe, H.T., Tuğba Yıldırım, Begüm 
Özden Fırat, Aylin Kuryel ve Prof. Dr. Mehmet Ali 
Oturan hakkında ayrı ayrı açılan davaların birleş-
tirilmesine karar vermişti. Mahkeme 8 akademis-
yen hakkında birleştirilen davanın duruşmasını 15 
Mayıs 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Halis Ulaş, 
Hanifi Kurt ve Aydın Arı hakkında ayrı ayrı açılan 
davalarda yetkisizlik kararı verdi ve dava dosyaları-
nın İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti. Mahkeme Güven Bakırezer ve 
Adem Yeşilyurt hakkında ayrı ayrı açılan davalarda 
yetkisizlik kararı verdi ve dava dosyalarının Koca-
eli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilme-
sine hükmetti. Mahkeme Remezan Alan hakkında 
açılan davada yetkisizlik kararı verdi ve dava dos-
yasının Mardin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Serdar Tekin ve Munzur Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Candan Badem) hakkında İstanbul 33. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 1 Şubat 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme, Candan Badem ve Serdar Tekin hakkın-
da açılan davalarda yetkisizlik kararı verilmesi yö-
nündeki talebin reddine karar verdi ve duruşmaları 
26 Şubat 2019 tarihine erteledi.

4 akademisyen (İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
İnci Özkan Kerestecioğlu, Dr. Biriz Berksoy, Prof. 
Dr. Tülay Erkan ve Yıldız Teknik Üniversite’sinden 
Yrd. Doç. Dr. Canay Şahin) hakkında İstanbul 36. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 5 Şubat 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Canay Şahin, Biriz Berksoy ve İnci Öz-
kan Kerestecioğlu’nu ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Tü-
lay Erkan hakkında açılan davanın duruşmasını ise 
25 Nisan 2019 tarihine erteledi.
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2 akademisyen (29 Mayıs Üniversitesi’nden Hilal 
Alkan Zeybek ve Bilgi Üniversitesi’nden Bülent Bil-
mez) hakkında 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 12 Şubat 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme iki davanın duruş-
masını da 22 Ekim 2019 tarihine erteledi.

6 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden araştır-
ma görevlileri Şenay Çınar ile Zeynep Arıkan Yıl-
maz, Okutman Sakine Çil ile Yrd. Doç. Dr. Meltem 
Gürle, İstanbul Üniversitesi’nden Hatice Kurtuluş 
Aydal ve Galatasaray Üniversitesi’nden Gülsün Gü-
venli) hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 12 Şubat 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Şenay Çınar, 
Zeynep Arıkan ve Meltem Gürle hakkında açılan 
davaların duruşmalarını 13 Haziran 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme Sakine Çil hakkında açılan da-
vanın duruşmasını 26 Şubat 2019 tarihine erteledi. 
Mahkeme Hatice Kurtuluş Aydal’ı ‘örgüt propa-
gandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
Mahkeme Gülsün Güvenli’yi de ‘örgüt propagan-
dası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
Mahkeme ayrıca Gülsün Güvenli’nin, eşi 5 Ağus-
tos 2015 tarihinde Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
PKK’nin düzenlediği bir saldırı sonucu ölen Gök-
çen Çamur’a başsağlığı ve taziye ziyaretinde bulun-
makla yükümlü tutulmasına karar verdi.

Prof. Dr. Bülent Tanju hakkında 36. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 12 Şu-
bat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Bülent 
Tanju’yu ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 
yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

4 akademisyen (Kemerburgaz Üniversitesi’nden 
Öğretim Görevlisi Deniz Parlak, Boğaziçi Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. M .G. İle Yrd. Doç. Dr. S. Y. ve İs-
tanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Yeşildere) 
hakkında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 13 Şubat 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan S. Y., M. G. ve Tahsin Yeşildere’yi 
ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme De-
niz Parlak hakkındaki davanın duruşmasını 6 Mart 
2019 tarihine erteledi.

Arel Üniversitesi’nden Doç. Dr. Feryal Saygılıgil 
hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-

açılan davanın görülmesine 5 Şubat 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe 
erteledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Alper Akyüz 
hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 7 Şubat 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Alper Akyüz’ü ‘örgüte 
üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım 
etme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı. Mahkeme verilen ceza 2 yılın üstünde olduğu 
için hükmün açıklanması geri bırakmadı.

3 akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. İzge Günal ile Prof. Dr. Halil Resmi ve 
Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Erçin) 
hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 7 Şubat 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Cengiz Erçin’in 
yargılandığı dosyada yetkisizlik kararı verdi ve dava 
dosyasının Kocaeli Nöbetçi Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti. Mahkeme İzge Günal ve 
Halil Resmi’nin yargılandığı davalarda da yetkisiz-
lik kararı verdi ve dava dosyalarının İzmir Nöbetçi 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

4 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özge Ejder Johnson, 
Bilgi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Elif San-
dal Önal, Öğr. Gör. Onur Ceritoğlu ve Dr. Öğr. 
Üyesi Murat Dağlı) hakkında İstanbul 35. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 7 Şubat 2019 tarihinde devam edil-
di. Mahkeme 4 davada da yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarıca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’nda izin istenmesine karar verdi 
ve cevap gelinceye kadar yargılamayı durdurdu.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Huri Özdoğan 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 7 Şubat 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan Huri Özdoğan’ı 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.

Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İnci Solak 
hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 8 Şubat 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme avukatların dava dosyası 
ile ilgili yetkisizlik kararı verilmesi yönündeki tale-
bini reddetti ve duruşmayı 22 Nisan 2019 tarihine 
erteledi.



Düşünce ve İfade ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

367Türkiye İnsan Hakları Vakfı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde olduğuna hük-
metmiş ve dava dosyasının İstanbul’a gönderilme-
sine karar vermişti. Basında yer alan haberlerden, 
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan 
akademisyenlerin yargılandığı davalarda şu ana 
kadar toplam 15 davada yetkisizlik kararı verildiği 
ve 11 davada ise yetkisizlik talebinin reddedildiği 
öğrenildi.

3 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Arş Gör. Sinem Seçer Sipahi, Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. M.S. ve 
Yalova Üniversitesi’nden Arş. Gör. S.A.) hakkında 
27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan da-
vaların görülmesine 19 Şubat 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme 3 davanın duruşmasını da 
25 Mart 2019 tarihine erteledi. Duruşmada S.A.’nın 
beyanının ardından mahkeme başkanının akade-
misyene “PKK hakkında ne düşünüyorsun?” diye 
sorduğu ve S.A.’nın Anayasa’ya aykırı olduğu gerek-
çesiyle soruya yanıt vermediği bildirildi.

27 akademisyen (Seçkin Sertdemir Özdemir, F. 
A. A., Gözde Aytemur Nüfusçu, Y. Y., Elif Akçalı, 
T.D., Yüksel Taşkın, Meltem Ahıska, Ayşe Nilüfer 
Durakbaşa, Cihan Yapıştıran, İrfan Keşoğlu, Doğan 
Çetinkaya, N. M, İlkay Yılmaz, Hülya Kirmanoğlu, 
Eda Aslı Şeran, İsmet Akça, Ahmet Bekmen, Özgür 
Müftüoğlu, Nihan Aksakallı, Haydar Durak, Aysu-
da Kölemen, İlkay Özkuralpli, Esra Kaliber, Zeynep 
Tül Süalp, Öznur Yaşar Diner ve Remzi Orkun Gü-
ner) hakkında 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 21 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme haklarında ayrı ayrı dava açılan 
27 akademisyenin dava dosyalarının birleştirilme-
sine karar vermişti. Mahkeme Seçkin Sertdemir 
Özdemir, F. A. A., Gözde Aytemur Nüfusçu, Y. Y., 
Elif Akçalı, T.D., Yüksel Taşkın, Meltem Ahıska, 
Ayşe Nilüfer Durakbaşa, Cihan Yapıştıran, İrfan 
Keşoğlu, Doğan Çetinkaya ve N. M.’yi ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 10 ay 15 
gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı. Mahkeme İlkay Yılmaz, Hül-
ya Kirmanoğlu, Eda Aslı Şeran, İsmet Akça, Ahmet 
Bekmen, Özgür Müftüoğlu, Nihan Aksakallı, Hay-
dar Durak, Aysuda Kölemen, İlkay Özkuralpli, Esra 
Kaliber, Zeynep Tül Süalp, Öznur Yaşar Diner ve 
Remzi Orkun Güner’i ise “pişmanlık göstermedik-
leri” gerekçesiyle ayrı ayrı 2 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve verilen ceza iki yılın üstünde oldu-
ğu için hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

vanın görülmesine 13 Şubat 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 13 Mart 2019 tarihine 
erteledi.

13 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şiray, Öğr. 
Gör. Aslı Odman ve Prof. Dr. Nilüfer Göle, Bilgi 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökçe Çataloluk, 
Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülsüm 
Depeli Sevinç, Doç. Dr. Umut Azak, Kültür Üni-
versitesi’nden Arş. Gör. Erdem Üngür, Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Gök, Yalova Üni-
versitesi’nden Arş. Gör. Hande Gülen, Hacettepe 
Üniversitesi’nden araştırma görevlileri Osman İşçi 
ile Şadiye Can Gül, ODTÜ’den Prof. Dr. Mehmet 
Teoman Pamukçu ve Doç. Dr. Z.D.H.) hakkında 
32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan dava-
ların görülmesine 14 Şubat 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Hande Gülen hakkında açılan da-
vanın duruşmasını 12 Haziran 2019 tarihine erte-
ledi. Mahkeme Mehmet Teoman Pamukçu, Gökçe 
Çataloluk, Aslı Odman, Erdem Üngür, Nilüfer Göle 
ve Umut Azak hakkında açılan davaların duruşma-
larını 11 Nisan 2019 tarihine erteledi. Mahkeme 
Osman İşçi, Gülsüm Depeli Sevinç, Şadiye Gül ve 
Z.D.H. hakkında açılan davaların duruşmalarını 13 
Mart 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Fatma Gök 
hakkında açılan davanın duruşmasını 4 Nisan 2019 
tarihine erteledi. Mahkeme Mehmet Şiray’ı ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.

2 akademisyen (Şehir Üniversitesi’nden okutman 
Akın Tek ve Michigan Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi Özgecan Korkmaz) hakkında 26. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davanın gö-
rülmesine 14 Şubat 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme 2 davanın duruşmasını da 16 Mayıs 2019 
tarihine erteledi.

18 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini 
imzaladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan bir 
akademisyenle ilgili olarak Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin verdiği yetkisizlik kararının Yar-
gıtay 5. Ceza Dairesi tarafından kabul edilmediği 
ve yargılama yetkisinin Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde olduğuna hükmedildiği öğrenil-
di. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Mersin’deki Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde verilen benzer bir yetkisizlik ka-
rarını yerinde bularak yargılama ile ilgili yetkinin 
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1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Sakine Çil 
hakkında açılan davanın duruşmasını 16 Mayıs 
2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Munzur Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Candan Badem ve Ege Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Ali Serdar Tekin) hakkında 33. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 26 Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme Candan Badem’i ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalan-
dırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mah-
keme heyeti üyesi bir hakimin karara muhalefet 
ettiği ve Candan Badem’in beraat etmesi gerektiği 
yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Mahkeme Ali 
Serdar Tekin ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dava 
dosyasının İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti. Mahkeme bir önceki du-
ruşmada yetkisizlik talebini reddetmişti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem 
Beyarslan hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davaların görülmesine 26 Şubat 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme Özlem Beyarslan’ı 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay ha-
pis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanması-
nı geri bıraktı.

3 akademisyen (Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Meral Gürbüz ve Doç. Dr. Murat Emeksiz; 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Osman Eroğlu) hakkında 26. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 26 Şu-
bat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Meral 
Gürbüz ve Murat Emeksiz hakkında açılan davala-
rın duruşmalarını 24 Nisan 2019 tarihine erteledi. 
Mahkeme Osman Eroğlu ile ilgili yetkisizlik kara-
rı vererek dava dosyasını Diyarbakır Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Nişantaşı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melih Kırlı-
doğ hakkında 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davaların görülmesine 26 Şubat 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Melih Kırlıdoğ hakkında 
açılan davada yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 
301. maddesi uyarınca yapılması için Adalet Ba-
kanlığı’ndan izin istenmesine ve talebe yanıt ge-
linceye kadar yargılamanın durdurulmasına karar 
verdi.

2 akademisyen (Pennsylvania Üniversitesi’nden 
doktora öğrencisi T.E. ve İstanbul Bilgi Üniversi-

5 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Pınar Yolum Birbil, Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal, 
öğretim görevlisi İpek Seyalıoğlu, öğretim görevlisi 
Aslı Takanay ve Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan) hak-
kında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davanın görülmesine 21 Şubat 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan Pınar Yolum Birbil’i 1 yıl 6 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı. Mahkeme Günizi Kartal ve İpek Seyalıoğlu 
hakkında açılan davaların duruşmasını 2 Mayıs 
2019 tarihine erteledi. Mahkeme Aslı Takanay ve 
Ayfer Bartu Candan hakkında açılan davaların du-
ruşmasını 12 Mart 2019 tarihine erteledi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Galatasaray 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülsün Güvenli 
hakkında açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezasının 
yanı sıra verdiği çatışmalarda ölmüş bir askerin ya-
kınını ziyaret etme yükümlülüğünün, avukatların 
yaptığı itiraz sonucu iptal edildiği öğrenildi.

4 akademisyen (Artuklu Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör. Evren Erlevent ve Prof. Dr. Z.S. ile Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu Acar 
ve Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hatice 
Yeşildal) hakkında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 26 Şubat 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Z.S. ve Ev-
ren Erlevent’i ‘örgüt propagandası yapma’ suçun-
dan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme 
Zeliha Burcu Acar ve Hatice Yeşildal hakkındaki 
davaların duruşmasını 25 Mart 2019 tarihine erte-
ledi.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Volkan Çidam ile Dr. Nurçin İleri) hak-
kında 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 26 Şubat 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme her iki davada da yargılama-
nın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca 
yapılması için Adalet Bakanlığı’nda izin istenme-
sine ve talebe yanıt gelinceye kadar yargılamanın 
durdurulmasına karar verdi.

2 akademisyen (İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. İpek Yürekli, Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Dr. Sakine Çil) hakkında 37. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 26 
Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme İpek 
Yürekli’yi ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Nur Bekata 
Mardin hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 28 Şubat 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme duruşmayı 10 Mayıs 
2019 tarihine erteledi.

Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kasım 
Akbaş hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 28 Şubat 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Kasım Akbaş 
hakkındaki dava ile ilgili yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasının Eskişehir Nöbetçi Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sezai Ozan 
Zeybek hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 28 Şubat 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
12 Haziran 2019 tarihine erteledi.

13 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Ferda Kemal Keskin, Prof. Dr. H.B.B. ve Dr. Atike 
Zeynep Kılıç, Ankara Üniversitesi’nden emekli Doç. 
Dr. Alaeddin Şenel, N.S.Ö., Okan Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Pınar Önen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Umut Tümay Arslan, 
Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. A.B.Y., Fondation 
Maison des sciences de l’homme Üniversitesi’nden 
Dr. Özge Yaka, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 
Arş. Gör. Turan Keskin, Kocaeli Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin ile Doç. Dr. Özlem Öz-
kan, Eren Can ve Burcu Toğral Koca) hakkında 22. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davala-
rın görülmesine 1 Mart 2019 tarihinde devam edil-
di. H.B.B., N.Ö.S. ve Pınar Önen hakkındaki yargı-
lamaların Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine 
göre yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan istenen 
soruşturma iznine yanıt geldiği öğrenildi. Bu dava-
ların birleştirilmesi talebini, mahkeme bünyesinde-
ki akademisyen dosyalarını inceledikten sonra de-
ğerlendirmeye karar veren mahkeme duruşmaları 
28 Haziran 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Ferda 
Kemal Keskin, A.B.Y., Özge Yaka, Eren Can, Burcu 
Toğral Koca, Turan Keskin, Umut Tümay Arslan, 
Derya Keskin ve Özlem Özkan hakkında açılan da-
valarda yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. 
maddesine göre yapılması için Adalet Bakanlığı’n-
dan izin istenmesine ve yargılamanın cevap gelene 
kadar durdurulmasına karar verdi.

15 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden araştırma 
görevlileri Kudret Çobanlı ile S. H., Doç. Dr. Evren 

tesi’nden Öğretim Görevlisi Yörük İlhan Kurtaran) 
hakkında 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 26 Şubat 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme 2 davanın duruşma-
sını da 26 Aralık 2019 tarihine erteledi.

6 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Saliha Paker, Prof. Dr. S. S. ile doktora öğren-
cisi Ömer Faruk Yekdeş, Şehir Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Mesut Yeğen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, 
Doç. Dr. Besime Şen) hakkında 36. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
27 Şubat 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
Saliha Paker hakkında açılan davanın duruşmasını 
29 Mayıs 2019 tarihine; Ömer Faruk Yekdeş, Mesut 
Yeğen ve Murat Cemal Yalçıntan hakkında açılan 
davaların duruşmalarını 7 Mart 2019 tarihine erte-
ledi. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapma’ suçun-
dan Besime Şen ve S.S.’yi ayrı ayrı 1 yıl 2 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

CHP İstanbul milletvekili İbrahim Kaboğlu hak-
kında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini 
imzaladığı gerekçesiyle Ankara 18. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 27 Şubat 
2019 tarihinde devam edildi. İbrahim Kaboğlu 
duruşmaya katıldı ve savunma yaptı. Mahkeme 
duruşmayı 18 Temmuz 2019 tarihine erteledi. Prof. 
Dr. İbrahim Kaboğlu hakkında ilk önce İstanbul 
36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 24 
Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerinde mil-
letvekili seçilmesine rağmen Prof. Dr. İbrahim 
Kaboğlu hakkındaki yargılama durdurulmamıştı. 
Mahkeme, dava ile ilgili yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasını Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
göndermişti.

8 akademisyen (Lyon 1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Tuna Altınel; Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Şemsa Özar, Doç. Dr. Ayşen Candaş, Yrd. Doç. 
Dr. Elif Aysimi Duman ve Dr. Ceyda Arslan; Bilgi 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. G.D., Prof. Dr. Gencer 
Özcan ve MEF Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet 
Ozan Erözden) hakkında 29. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde davanın görülmesine 28 Şubat 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme 8 akademisyen hakkın-
da ayrı ayrı açılan davaların birleştirilmesine karar 
vermişti. Mahkeme duruşmayı 16 Temmuz 2019 
tarihine erteledi.



Düşünce ve İfade Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

370 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Biçer hak-
kında 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme davanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. 
maddesi uyarınca yapılması için Adalet Bakanlı-
ğı’ndan istenen iznin yanıtının beklenmesine karar 
verdi ve duruşmayı 11 Temmuz 2019 tarihine er-
teledi.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Başak Tuğ 
Onaran hakkında 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan Başak Tuğ Onaran’ı 1 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. L. N. hakkın-
da 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme L.N.’yi ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya 
dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı. Verilen ceza 2 yılın üstünde olduğu için 
hükmün açıklanması geri bırakılmadı.

2 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
Dr. Begüm Başdaş, Kemerburgaz Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Deniz Parlak) hakkında 36. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 6 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Begüm Başdaş hakkında açılan davanın 
duruşmasını 21 Mayıs 2019 tarihine erteledi. Mah-
keme Deniz Parlak’ın ise ‘örgüt propagandası yap-
ma’ suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılma-
sına, “suçun yayın yoluyla işlendiği” gerekçesiyle 
cezanın yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 aya çıkarıl-
masına; ancak “cezanın sanığın geleceği üzerindeki 
olası etkileri göz önüne alınarak” 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına karar verdi ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

2 akademisyen (Kadir Has Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Gizem Sayın, Öğr. Gör. S. U.) hakkında 37. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davanın 
görülmesine 6 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Gizem Sayın hakkında açılan davanın duruşma-
sını 2 Temmuz 2019 tarihine erteleyen mahkeme 
ayrıca yurtdışında bulunan Gizem Sayın hakkında 
yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Mah-
keme yine yurtdışında bulunan ve duruşmaya ka-
tılmamış olan S. U.’yu örgüt propagandası yapma’ 

Hoşgör, Prof. Dr. Ertuğrul Tonak; Maltepe Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Esra Sakınç, Öğr. Gör. 
İrfan Eroğlu; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy, Prof. Dr. 
Sefa Feza Arslan, Doç. Dr. Özgür Martin; Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Zey-
nep Güney; Washington Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi D.G.; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Sevgi Uçan Çubukçu; Dicle Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Zeki Kanay; Munzur Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Mesut Coşkun; Boğaziçi Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ; York Üniversite-
si’nden doktora öğrencisi B.K.) hakkında 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan ayrı ayrı açılan dava-
ların görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Sevgi Uçan Çubukçu, S.H., Öz-
gür Martin, Esra Sakınç, İrfan Eroğlu, Seda Altuğ, 
Evrim Hoşgör, Gamze Toksoy, Sefa Feza Arslan ve 
Kudret Çobanlı hakkında ayrı ayrı açılan davaların 
birleştirilmesine karar verdi ve duruşmayı 16 Ma-
yıs 2019 tarihine erteledi. Mahkeme B.K., Ertuğ-
rul Tonak, D.G. ve Zeynep Güney hakkında açılan 
davaların duruşmasını 9 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme Zeki Kanay ve Mesut Coşkun 
hakkında açılan davalarda yetkisizlik kararı verdi 
ve dava dosyalarının Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

2 akademisyen (Özyeğin Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Z. H, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Eylem Özdemir) hakkında 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
5 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 2 
davanın duruşmasını da 12 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.

5 akademisyen (Doç. Dr. Z. U, doktora öğrencisi 
B. S., Öğretim görevlisi Ahu Ersözlü, Araştırma 
Görevlisi Refet Ali Yalçın ve Marmara Üniversite-
si’nden Dr. Esra Demir Gürsel) hakkında 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 5 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Z. U. hakkında açılan davanın duruşma-
sını 10 Nisan 2019 tarihine; Ahu Ersözlü hakkında 
açılan davanın duruşmasını 27 Mart 2019 tarihine; 
Refet Ali Yalçın hakkında açılan davanın duruşma-
sını 4 Temmuz 2019 tarihine; B. S. hakkında açı-
lan davanın duruşmasını 18 Haziran 2019 tarihine; 
Esra Demir Gürsel hakkında açılan davanın duruş-
masını 17 Eylül 2019 tarihine erteledi.
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Şebnem Oğuz; Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Devrim Kılıçer, Öğr. Gör. Faruk Alpkaya, Doç. 
Dr. Pınar Özdemir; Hacettepe Üniversitesi’nden 
Dr. Özge Sanem Özateş ve Ş.A.) hakkında 33. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 8 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Cesim Çelik ve Selime Güzelsarı hak-
kındaki davaların dosyalarının Bolu Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne, Burcu Binbuğa, Seyhan Çamlıgüne, 
Hasibe Şebnem Oğuz, Tuğba Özcan, Pınar Özde-
mir, Emre Özçelik, Ali Gökmen, Faruk Alpkaya ve 
Devrim Kılıçer hakkındaki davaların dosyalarının 
ise Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilme-
sine karar verdi. Mahkeme Özde Sanem Özateş ve 
Ş.A. hakkında açılan davalarda yetkisizlik kararı 
verilmesini reddederek duruşmaları 28 Mart 2019 
tarihine erteledi.

Akademisyen Y. Ö. hakkında İstanbul 30. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
8 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Y. 
Ö.’nün ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma gö-
revlisiyken “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildi-
risine imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen Cenk 
Yiğiter’in, üniversite sınavını kazanarak yerleştiği 
İletişim Fakültesi’ne kayıt yaptırmasını engelleyen 
yönetmelik değişikliğinin iptaline karar verdiği öğ-
renildi. Gerekçeli kararda, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’nin “Herkes eğitim hakkına sahiptir”, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hiç kimse 
eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” hükümle-
rine işaret edildiği bildirildi. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak 
görev yapan Cenk Yiğiter, 6 Ocak 2017 tarihinde 
yayınlanan 679 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. 2017 
yılında yapılan üniversite sınavına giren Yiğiter, 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tele-
vizyon ve Sinema bölümünü kazanmış ancak Yiği-
ter’in kayıt başvurusu, Ankara Üniversitesi Ön Li-
sans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gerekçe 
gösterilerek kabul edilmemişti.

3 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Osman Erden, Bil-
gi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tansel Korkmaz ve 
Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Siyaveş 

suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. B. D. hakkın-
da 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 6 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme yetkisizlik kararı vererek dava dosyası-
nın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
derilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Koç Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
Didem Pekün, ODTÜ’den Arş. Gör. Demet İslam-
bey) hakkında 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 7 Mart 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme Didem Pekün 
hakkında açılan davanın duruşmasını 13 Haziran 
2019 tarihine erteledi. Mahkeme Demet İslambey 
hakkında açılan davada yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

3 akademisyen (Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Tolga Tören, Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Süreyya Topaloğlu, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. S.I.) hakkında 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davanın görülmesine 7 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Tolga Tören 
hakkında açılan davada yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasının Mersin Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme Sü-
reyya Topaloğlu ve S. I. hakkında açılan davaların 
duruşmasını 9 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Ömer 
Faruk Yekdeş hakkında 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 7 Mart 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 10 Nisan 
2019 tarihine erteledi.

Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ulaş Bayrak-
tar hakkında 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 7 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’ndan istenen iznin beklenmesine 
karar vererek duruşmayı 9 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi.

13 akademisyen (Abant İzzet Baysal Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Selime Güzelsarı, emekli Dr. Öğr. 
Üyesi Cesim Çelik; ODTÜ’den araştırma görev-
lileri Tuğba Özcan, Burcu Binbuğa, Prof. Dr. Ali 
Gökmen, Doç. Dr. Emre Özçelik, Uzman Seyhan 
Çamlıgüney; Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
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alınarak cezanın ertelenmesi halinde tekrar suç 
işlemeyeceği hususunda vicdani kanaat oluştuğu” 
gerekçesiyle 2 yıl denetime tabi tutulma şartıyla 
cezayı erteledi. Mahkeme Ayfer Bartu Candan’ın 
‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

2 akademisyen (Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mesut Yeğen ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan) 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 12 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme her iki davanın duruşma-
larını da 2 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

5 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Derya Fırat Şannan ve Yrd. 
Doç. Dr. Emre Zeytinoğlu ile Bilgi Üniversitesi’n-
den doktora öğrencisi Tuğçe Erçetin, Yrd. Doç. Dr. 
M.P. ve Öğr. Gör. Zeynep Altok) hakkında 26. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 13 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Derya Fırat Şannan, Emre Zeytinoğlu, 
Tuğçe Erçetin ve Zeynep Altok hakkında açılan 
davaların duruşmalarını 2 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme M.P.’nin ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

5 akademisyen (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversite-
si’nden Doç. Dr. D. H.; Işık Üniversitesi’nden Em-
rah Dönmez, E. B. E., Kocaeli Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Hakan Koçak ve İstanbul Üniversitesi’n-
den Ayten Alkan) hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 13 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me, D. H., Ayten Alkan ve Hakan Koçak hakkında 
açılan davaların duruşmalarını 12 Haziran 2019 
tarihine, Emrah Dönmez hakkında açılan davanın 
duruşmasını 11 Nisan 2019 tarihine erteledi. Mah-
keme E. B. E.’nin ‘örgüt propagandası yapma’ su-
çundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Sim-
ten Coşar hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 13 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı 
vererek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti.

Azeri) hakkında 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 12 Mart 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme Osman Erden’in 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına ve ‘suçun basın yo-
luyla işlendiği’ gerekçesiyle cezanın 1 yıl 6 aya çı-
karılmasına karar verdi ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı. Mahkeme başkanının ‘örgüte bilerek 
ve isteyerek yardım suçunun oluştuğu’ kanaatiyle 
ve ‘sanığın pişmanlık göstermediğini iki defa açık-
ça belirtmiş olması’ gerekçesiyle suçun niteliğine ve 
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına 
muhalefet şerhi düştüğü öğrenildi. Mahkeme Tan-
sel Korkmaz’ın ‘örgüt propagandası yapma’ suçun-
dan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ‘suçun 
basın yoluyla işlendiği’ gerekçesiyle cezanın 1 yıl 6 
aya çıkarılmasına ve ‘sanığın suç sonrası ve yargı-
lama sürecindeki davranışları gözetilerek’ cezanın 
1 yıl 3 aya indirilmesine karar verdi ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme başkanının 
‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım suçunun oluş-
tuğu’ kanaatiyle suçun niteliği konusundaki karara 
muhalefet şerhi düştüğü öğrenildi. Mahkeme Siya-
veş Azeri hakkında açılan davada yetkisizlik kararı 
vererek dosyanın Mardin Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti.

Ege Üniversitesi’nden Dr. Nermin Biter hakkında 
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 12 Mart 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek dosya-
nın İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

3 akademisyen (İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Ertan Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Aslı Takanay ve Doç. Dr. Ayfer Bartu 
Candan) hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
12 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
Ertan Ersoy hakkında açılan davanın duruşmasını 
18 Temmuz 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Aslı 
Takanay’ın ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, ‘suçun basın 
yoluyla işlendiği’ gerekçesiyle cezanın 1 yıl 6 aya 
çıkarılmasına ve ‘sanığın suç sonrası ve yargılama 
sürecindeki davranışları gözetilerek’ cezanın 1 yıl 
3 aya indirilmesine karar verdi. Aslı Takanay’ın bir 
önceki duruşmada kabul etmemesi üzerine hük-
mün açıklanması geri bırakılmadı ancak mahkeme 
“sanığın sabıkasız olması, geçmişteki hali nazara 
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A.) hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 14 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 4 dava için 
de yetkisizlik kararı vererek dosyaların Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Çare Olgun Çalışkan hakkında İstanbul 28. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 14 Mart 2019 tarihinde görüldü. Duruşma 
öncesinde salonun bulunduğu koridoru boşalttıran 
mahkeme heyetinin, avukatlar ve sanık dışında du-
ruşma salonuna girilmesine izin vermedi. Mahke-
menin bu kararını “duruşmayı provoke etme amaç-
lı olarak salona girmek isteyenlerin engellendiği, 
bunun dışında izleyicilere herhangi bir kısıtlama 
olmadığı” şeklinde tutanağa geçirdiği bildirildi. 
Mahkeme Çare Olgun Çalışkan’ın ‘örgüt propa-
gandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi ve ‘suçun basın yo-
luyla işlendiği’ gerekçesiyle artırıma giderek 2 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu 
hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın 14 Mart 2019 tarihinde görülmesi 
beklenen duruşması, dava hakkında dosya üze-
rinden 12 Mart 2019 tarihinde yetkisizlik kararı 
verildiği ve dosya İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildiği için görülmedi.

3 akademisyen (ODTÜ’den Prof. Dr. Ferdan Ergut, 
Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tezcan Durna 
ve Gazi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Eren Kırmızıal-
tın) hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 14 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Ferdan Er-
gut’un ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Tez-
can Durna hakkında açılan davanın duruşmasını 2 
Mayıs 2019 tarihine, Eren Kırmızıaltın hakkında 
açılan davanın duruşmasını ise 28 Mayıs 2019 ta-
rihine erteledi.

7 akademisyen (Ankara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Alev Özkazanç, Muğla Sıtkı Kocaman Üni-
versitesi’nden Arş. Gör. Demet Bolat Erkoç ve F. 
I.; Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Belin Benezra 
Yensarfati, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selçuk 
Ertekin ve Prof. Dr. Fikret Uyar; Marmara Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz) hakkında 

10 akademisyen (Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nden Öğr. Gör. Gaye Onurer, Hacettepe Üni-
versitesi’nden araştırma görevlileri Yüksel Tarım 
ve Nergiz Kardaş, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nevin Yıldız 
Tahincioğlu, Prof. Dr. Hulusi Hakan Mıhçı, Ankara 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Pınar Ecevitoğlu, 
Prof. Dr. Gülay Toksöz, Sabancı Üniversitesi’nden 
Öğr. Gör. Reyhan Tutumlu, Arel Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Feryal Delfin Saygılıgil, Ufuk Üniversite-
si’nden Araştırma Görevlisi Hazel Başköy) hakkın-
da İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 13 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Feryal Delfin Saygılı-
gil’in ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 6 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Rey-
han Tutumlu hakkında açılan davanın duruşmasını 
18 Haziran 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Gaye 
Onurer, Yüksel Tarım, Nergiz Kardaş, Ayşe Nevin 
Yıldız Tahincioğlu, Hulusi Hakan Mıhçı, Pınar 
Ecevitoğlu, Gülay Toksöz ve Hazel Başköy hakkın-
da açılan davaların duruşmalarında ise yetkisizlik 
kararı verdi ve dosyaların Ankara Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Ne-
vim Borçin hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın görülmesine 14 Mart 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 19 Mart 
2019 tarihine erteledi.

Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan Ünlü hak-
kında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 14 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme dava hakkında yetkisiz-
lik kararı vererek dosyanın Diyarbakır Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

5 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden öğretim gö-
revlileri Güventürk Görgülü ve Berrak Karahoda 
Okcebe ile Arş. Gör. Orkun Doğan; Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nermin 
Saybaşılı ve Süleyman Şah Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Cengiz Aktar) hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 14 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me, bütün duruşmaların 3 Temmuz 2019 tarihine 
ertelenmesine karar verdi.

4 akademisyen (Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Burcu Hatiboğlu ve Yrd. Doç. Dr. Çağla Ka-
rabağ, ODTÜ’den Prof. Dr. M. A. ile Doç. Dr. A. 
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sin Üniversitesi’nden Uzman Galip Deniz Altınay) 
hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 19 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Zuhal To-
ker ve Süleyman Kızıl hakkındaki davalarda görev-
sizlik kararı vererek dava dosyalarının Diyarbakır 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti. Mahkeme Galip Deniz Altınay hakkın-
daki davada savunmanın alınmış olmasından do-
layı yetkisizlik kararı verilmesi talebinin reddine, 
“herhangi bir zorunluluk bulunmadığı” gerekçe-
siyle de birleştirme talebinin reddine karar verdi ve 
duruşmayı 4 Nisan 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Murat 
Koyuncu hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 4 Ni-
san 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Ne-
vim Borçin hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Nevim 
Borçin’i ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 
3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı.

2 akademisyen (Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Veli Deniz ve Doç. Dr. Burcu Yakut Çakar) hakkın-
da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 19 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme 2 akademisyen hakkın-
da açılan davalarda yetkisizlik kararı vererek dava 
dosyalarının Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmesine hükmetti.

Munzur Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bayram 
Güneş hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile ilgili 
yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Tunceli 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ca-
nay Şahin hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Canay Şahin’i 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay ha-
pis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanması-
nı geri bıraktı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 14 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Alev Özkazanç, Demet 
Bolat Erkoç, F. I., Selçuk Ertekin ve Fikret Uyar 
hakkında açılan davalara yetkisizlik kararı verdi ve 
dosyaların akademisyenlerin çalıştıkları illerdeki 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilmesi-
ne hükmetti. Mahkeme Belin Benezra Yensarfati 
hakkında açılan davanın duruşmasını 13 Haziran 
2019 tarihine, Filiz Arıöz hakkında açılan davanın 
duruşmasını ise 30 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Marmara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Seçil Ercan 
hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 15 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme yurtdışında olan Seçil 
Ercan’ın savunmasının alınması için başlatılan isti-
nabe işlemlerinin tamamlanması için duruşmayı 5 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrem 
Kurtsal hakkında 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 18 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yurtdışında bulunan aka-
demisyenin ifadesinin istinabe yoluyla alınmasına 
karar verdi ve duruşmayı 18 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi.

9 akademisyen (Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Aynur Özuğurlu, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Feride Bilgehan Aksu Tanık, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Ayşen Uysal, Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sevda Orak Reşitoğlu 
ile Arş. Gör. İbrahim Tarduş, Hacettepe Üniversi-
tesi’nden Dr. Görkem Akgöz, ODTÜ’den Arş. Gör. 
Tuna Coşkun, Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Aydın Ördek ve Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Hülya Doğan) hakkında İstanbul 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 19 Mart 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme davalar ile ilgili yetkisizlik kararı vererek 
9 akademisyen ile ilgili dava dosyalarının en son 
görev yaptıkları illerdeki nöbetçi ağır ceza mahke-
melerine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet 
Atıl Aşıcı hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 12 
Haziran 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Zuhal Toker ile Mer-
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verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mah-
keme Nevin Zeynep Yelçe’nin ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan “suçun işlendiği zaman ve yer, 
suç konusunun önemi, failin güttüğü amaç ve saik, 
kastının ağırlığı dikkate alınarak 2 yıl; eylemi yayın 
yoluyla gerçekleştirdiğinden cezanın yarı oranında 
artırılarak 3 yıl; cezanın geleceği üzerindeki olası 
etkileri değerlendirilerek altıda bir oranında indi-
rim yapılarak 2 yıl 6 ay” hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına karar verdi.

Kırıkkale Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Fuat Öz-
dinç hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 21 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 26 
Haziran 2019 tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Can Irmak 
Özinanır hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 21 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 4 Ni-
san 2019 tarihine erteledi.

Marmara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Seçil Ercan 
hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 15 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme yurtdışında olan Seçil 
Ercan’ın savunmasının alınması için başlatılan isti-
nabe işlemlerinin tamamlanması için duruşmayı 5 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

5 akademisyen (Arş. Gör. Sinem Seçer Sipahi, 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden emekli Prof. 
Dr. M. S., Yalova Üniversitesi’nden Arş. Gör. S. A. 
ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ayşegün 
Soysal ile Dr. Melike Acar) hakkında 27. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 25 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan M. S., Si-
nem Seçer Sipahi, Ayşegün Soysal ve Melike Acar’ı 
ayrı ayrı 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme S. 
A.’yı ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mah-
keme hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Aynı gerekçe ile 2 akademisyen (Anadolu Üniversi-
tesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal ve Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu 
Acar) hakkında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 25 Mart 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme iki davanın duruş-
masını da 11 Haziran 2019 tarihine erteledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. Gör. Dilek Ka-
rabulut hakkında İzmir 17. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 19 Mart 2019 ta-
rihinde başlandı. Mahkeme avukatların yetkisizlik 
talebini kabul ederek dosyanın Yargıtay’a gönderil-
mesine hükmetti.

ODTÜ’den Arş. Gör. Mehtap Tosun ile Hacettepe 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlknur Yüksel hakkında 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açı-
lan davaların görülmesine 20 Mart 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme her iki davada da yetkisiz-
lik kararı vererek dosyaların Ankara Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

13 akademisyen (Kaliforniya Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Baki Tezcan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Taylan Şahan 
Tarhan, Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nevin 
Zeynep Yelçe ile Prof. Dr. İlker Birbil; Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu, Dr. 
Melike Acar ile Öğr. Gör. Ayşegün Soysal; Ankara 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Albayrak, 
emekli Prof. Dr. Baskın Oran ve Prof. Dr. Ahmet 
Haşim Köse; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Gözde Özdikmenli; Kocaeli Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Gül Köksal ile Yrd. Doç. Dr. 
Rauf Kesici) hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
20 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
Baskın Oran, Ahmet Haşim Köse ve Özlem Albay-
rak hakkında açılan davalarda yetkisizlik kararı ve-
rerek dava dosyalarının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine; Gözde Özdikmenli 
hakkında açılan davanın dosyasının aynı gerekçey-
le Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne; Rauf 
Kesici hakkında açılan davanın dosyasının da aynı 
gerekçeyle Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmesine hükmetti. Mahkeme yurtdı-
şında bulunan Baki Tezcan hakkında bir önceki 
duruşmada çıkarılan yakalama kararının infazının 
beklenmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 
2019 tarihine erteledi. Mahkeme Ayşegün Soysal 
ve Melike Acar hakkındaki davaların duruşmala-
rını 25 Mart 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Gül 
Köksal hakkında açılan davanın duruşmasını 22 
Haziran 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Tuna Ku-
yucu ile İlker Bilbil’in ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılma-
larına; Taylan Şahan Tarhan’ın aynı suçtan 1 yıl 6 
ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
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ODTÜ’den Prof. Dr. Ayşe Karasu hakkında 25. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
27 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
dava ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dosyanın 
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti.

Düzce Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz 
hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 27 Mart 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme dava ile ilgili yetkisizlik kararı ve-
rerek dosyanın Düzce Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde gönderilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yıldırım Şentürk) hak-
kında 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 28 Mart 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme Onur Hamzaoğlu hakkında 
açılan davada yetkisizlik kararı vererek dava dos-
yasının Kocaeli Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine karar verdi. Yıldırım Şentürk hak-
kında açılan davanın duruşmasında ise mahkeme 
kovuşturmanın genişletilmesi kapsamında isteni-
len TİHV raporunun dosyaya eklenmesi talebinin 
“yargılamayla ilgisi bulunmadığından” reddine ka-
rar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

2 akademisyen (Hacettepe Üniversitesi’nden S. A. 
ve Özge Sanem Özateş) hakkında 33. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 28 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me S. A.’yı ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı, daha sonra 
“suçu basın ve yayın yoluyla işlediği” gerekçesiyle 1 
yıl 15 aya çıkardığı cezayı “cezanın sanığın geleceği 
üzerindeki olası etkileri ve duruşmalardaki tutum 
ve davranışları nedeniyle” 1 yıl 10 ay 15 gün hapis 
cezasına indirdi ve hükmün açıklanmasını geri bı-
raktı. Mahkeme Özge Sanem Özateş hakkında açı-
lan davanın duruşmasını 14 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.

2 akademisyen (ODTÜ’den Doç. Dr. Pınar Bedir-
hanoğlu ile Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ce-
ren Özcan) hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
2 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 2 
davada yetkisizlik kararı vererek dava dosyalarının 
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti.

5 akademisyen (Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe 
Gül Altınay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi’nden ayrılan Yrd. Doç. Dr. Gevher Gökçe, 
Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Taha Kara-
man, Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Güneş Kan 
Yukuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Serap Sarıtaş) hakkında 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
26 Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
Serap Sarıtaş, Taha Karaman ve Güneş Kan Yukuş 
hakkında açılan davalarda yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyaların akademisyenlerin son çalıştığı ilin 
nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ka-
rar verdi. Mahkeme Ayşe Gül Altınay’ın yargılan-
dığı davanın duruşmasını 21 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme Gevher Gökçe’yi ‘örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan 
2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
cezayı ertelemedi.

4 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Noemi Levy Aksu, Prof. Dr. Neş’e Bilgin 
ve Prof. Dr. Ali Kerem Saysel, Dr. Feyza Akıner-
dem) hakkında 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 27 Mart 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme Noemi Levy Aksu 
hakkındaki davanın duruşmasını 13 Haziran 2019 
tarihine erteledi. Mahkeme Feyza Akınerdem ve 
Neş’e Bilgen’i ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Ali Kemal Saysel’i ise 2 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

3 akademisyen (Nişantaşı Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Dilşa Deniz, Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Abbas Vali ile Berlin Freie Universitat’tan 
Bahar Fırat) hakkında 36. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 27 Mart 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Abbas Veli 
ve Dilşa Deniz hakkında açılan davaların duruş-
malarını 18 Temmuz 2019 tarihine erteledi. Bahar 
Fırat hakkında açılan davanın duruşmasını ise 16 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Munzur Üniversitesi’nden Öğr. 
Üyesi H. K., Boğaziçi Üniversitesi’nden Okutman 
Ahu Ersözlü) hakkında 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 27 
Mart 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 2 du-
ruşmayı da 24 Temmuz 2019 tarihine erteledi.
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14 akademisyen (ODTÜ’den Prof. Dr. Mahinur 
Akkaya, Öğr. Gör. Bakış Kutlu Kurtuluş, Prof. Dr. 
Onur Yıldırım, Arş. Gör. Kıvılcım İlbaşı, Prof. 
Dr. Çağlar Güven; Ankara Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Bahar Şimşek, Doç. Dr. Benan Eres; Bilkent 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özlem Savaş ve 
Çankaya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hande 
Kaynak, Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Hakan Altun ve Dicle Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Mustafa Oğuz Sinemillioğlu, emekli Prof. Dr. 
Öget Öktem Tanör, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. T.K. ve Doğuş Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu) hak-
kında 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 3 Nisan 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme Yusuf Çağlar Güven, Hande 
Kaynak, Onur Yıldırım, Mahinur Akkaya, Barış 
Kutlu Kurtuluş, Kıvılcım İlbaşı, Benan Eres, Bahar 
Şimşek, Hakan Altun ve Mustafa Oğuz Sinemilli-
oğlu hakkında açılan davalarda yetkisizlik kararı 
vererek dava dosyalarının akademisyenlerin son 
görev yaptıkları ildeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmesine hükmetti. Mahkeme Öget 
Öktem Tanör hakkında açılan davanın duruşması-
nı 5 Temmuz 2019 tarihine erteledi. Mahkeme Öz-
lem Savaş ve Serdar Değirmencioğlu hakkında açı-
lan davaların duruşmalarını 11 Eylül 2019 tarihine 
erteledi. Mahkeme ‘örgüt propagandası yapma’ su-
çundan T.K.’yi 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

2 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
John William Day ve ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. 
Besim Can Zırh) hakkında 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 3 
Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 2 da-
vada da yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti.

Çankaya Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ekin Barış 
Şah hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 3 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile ilgili 
yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Ankara 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

7 akademisyen (ODTÜ’den Prof. Dr. Ayhan Sol, 
Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Seçkin Özsoy, 
Prof. Dr. Nejla Kurul ve Prof. Dr. Banu Beliz Altan, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Arş. Gör. 

5 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden araştırma görevlileri Barış Göğüş ve 
Kumru Çılgın ile Prof. Dr. Ayşe Berkman, emekli 
Öğr. Gör. Saadet Sorgunlu ve Ankara Üniversite-
si’nden doktora öğrencisi Dilek Çankaya) hakkında 
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açı-
lan davaların görülmesine 2 Nisan 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Saadet Sorgunlu’yu ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı. Mahkeme Barış Göğüş hakkındaki davanın 
duruşmasını 12 Haziran 2019 tarihine; Kumru Çıl-
gın, Ayşe Berkman ve Dilek Çankaya hakkındaki 
davaların duruşmalarını ise 18 Haziran 2019 tari-
hine erteledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Ahmet Altınel hakkında İstanbul 29. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
2 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi 
uyarınca yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan iste-
nen izne gelecek cevabın beklenmesi için duruşma-
yı 13 Eylül 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mehmet Emin Karaaslan ile Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erbatur Ça-
vuşoğlu) hakkında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 2 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Mehmet Emin 
Karaaslan hakkındaki davanın duruşmasını 26 Ha-
ziran 2019 tarihine; Erbatur Çavuşoğlu hakkında-
ki davanın duruşmasını 18 Temmuz 2019 tarihine 
erteledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Çakır 
Ceyhan Suvari hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 Ni-
san 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava-
da yetkisizlik kararı vererek dava dosyalarının Van 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ey-
lem Kılıç Oğurlu hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 Ni-
san 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme davaya 
ilişkin yetkisizlik kararı verilmesi yönündeki talebi 
reddederek duruşmayı 25 Haziran 2019 tarihine 
erteledi.
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Aslı Vatansever) hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 9 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Aslı Vatansever ile İbrahim Yaman hakkında 
açılan davaların duruşmalarını 17 Eylül 2019 ta-
rihine, Murat Yılmaz hakkında açılan davanın du-
ruşmasını 19 Eylül 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
emekli Prof. Dr. Yeşim Şahin ve İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Güven İncirlioğlu) hak-
kında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 9 Nisan 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme her iki davada da 
yetkisizlik kararı vererek dosyaların İzmir Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmet-
ti.

5 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Koray Çalışkan ve Z.U., Marmara Üniversite-
si’nden Arş. Gör. Hülya Dinçer, Kadir Has Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülşah Kurt ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Ömer Faruk 
Yekdeş) hakkında 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 10 Nisan 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ suçundan Koray Çalışkan’ı 2 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırdı ve cezayı erteleme-
di. Mahkeme aynı gerekçeyle Gülşah Kurt ile Hülya 
Dinçer’i 1 yıl 3 ay ve Ömer Faruk Yekdeş ile Z.U.’yu 
1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

ODTÜ’den Doç. Dr. Elif Akbostancı hakkında İs-
tanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 10 Nisan 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme dava ile ilgili yetkisizlik kararı 
vererek dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Serdar Kıyak hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 10 Ni-
san 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava 
ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
mesine hükmetti.

9 akademisyen (Kültür Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Erdem Üngür, Yrd. Doç. Dr. U. A., Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Aslı 
Odman, Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Gökçe Çataloluk, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 

Ezgi Burgan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Mete Çetik ve Iğdır Üniversitesi’n-
den Arş. Gör. Ö.Ş) hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 5 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Ayhan Sol, Seçkin Özsoy, Nejla Kurul, Banu Be-
liz Altan, Ezgi Burgan, Mete Çetik hakkında açılan 
davalarda yetkisizlik kararı vererek dava dosyala-
rının son görev yaptıkları ildeki nöbetçi ağır ceza 
mahkemesine gönderilmesine hükmetti. Mahkeme 
Ö.Ş. hakkında açılan davadaki yetkisizlik kararı 
verilmesi talebini Ö.Ş.’nin daha önce savunma yap-
masını gerekçe göstererek reddetti ve duruşmayı 6 
Eylül 2019 tarihine erteledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nuri 
Erkin Başer hakkında İzmir 19. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 8 Nisan 2019 
tarihinde görülmeye başlandı. Mahkeme yetkisiz-
lik kararı vererek dosyanın Yargıtay 5. Ceza Daire-
si’ne gönderilmesine hükmetti.

Bilkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Gürata 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 9 Nisan 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek 
dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine hükmetti.

Mersin Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Esin 
Gülsen hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme yargılamanın 
TCK’nin 301. maddesine göre yapılması için Ada-
let Bakanlığı’ndan izin istenmesine ve cevap gelene 
dek yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

3 akademisyen (ODTÜ’den Arş. Gör. Deniz Kim-
yon, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. I., Bil-
gi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğlu) 
hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 9 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Deniz Kimyon 
hakkında açılan davada yetkisizlik kararı vererek 
dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkeme-
si’ne gönderilmesine hükmetti. Mahkeme Süreyya 
Topaloğlu hakkında açılan davanın duruşmasını 30 
Nisan 2019 tarihine, S. I. hakkında açılan davanın 
duruşmasını 2 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Murat Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Yaman ile Doğuş Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
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Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Güldem Özatağan hakkında İstanbul 26. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
16 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
dava ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dava dosya-
sının İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
derilmesine hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Gü-
ler Okman Fişek hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 16 Ni-
san 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Güler 
Okman Fişek’i ‘örgüt propagandası yapma’ suçun-
dan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı 
ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Güler Ok-
man Fişek aynı mahkeme tarafından 2 Ekim 2018 
tarihinde 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmış 
ve mahkeme Fişek’in beyanını almadan hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. 
Hükmün açıklanmasının beyan alınmadan geri 
bırakılmasına karşı yapılan itiraz bir üst mahkeme 
olarak İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan kabul edilmişti.

Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Engin Fırat 
hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 17 Nisan 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme dava ile ilgili yetkisiz-
lik kararı vererek dava dosyasının Ankara Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmet-
ti.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba 
Kıyan hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 17 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 16 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Savaş Ergül hak-
kında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 18 Nisan 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme dava ile ilgili yetkisizlik ka-
rarı vererek dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Kemal 
Coşkun hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Nisan 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile 
ilgili yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının An-

Arş. Gör. Ömer Çelebi, École des hautes études en 
sciences Sociales’ten Prof. Dr. Nilüfer Göle, Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Gülay Kılıças-
lan, ODTÜ’den Prof. Dr. Teoman Pamukçu, Işık 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Emrah Dönmez) hak-
kında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 11 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Aslı Odman, 
U. A., Emrah Dönmez ve Erdem Üngür hakkında 
açılan davaların duruşmalarını 30 Mayıs 2019 tari-
hine; Nilüfer Göle hakkında açılan davanın duruş-
masını 16 Temmuz 2019 tarihine; Gülay Kılıçaslan 
hakkında açılan davanın duruşmasını 18 Temmuz 
2019 tarihine; Ömer Çelebi hakkında açılan da-
vanın duruşmasını 30 Nisan 2019 tarihine ertele-
di. Mahkeme Teoman Pamukçu hakkında açılan 
davada yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti. Mahkeme ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan Gökçe Çataloluk’u 1 yıl 3 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Yıldız Silier, Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör. Nazım Dikbaş) hakkında İstanbul 29. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 11 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Yıldız Silier hakkında açılan davanın 
duruşmasını 19 Eylül 2019 tarihine; Nazım Dikbaş 
hakkında açılan davanın duruşmasını ise 2 Tem-
muz 2019 tarihine erteledi.

4 akademisyen (Toronto Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi B. U. T., İstanbul Kültür Üniversitesi’nden 
öğretim görevlisi Zeyno Pekünlü, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. K. Ç. ve Yrd. Doç. Dr. 
Recep Bülent Somay) hakkında İstanbul 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 11 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan B. 
U. T. ve Zeyno Pekünlü’yü 1 yıl 3 ay ve K .Ç.’yi ise 
1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme Re-
cep Bülent Somay hakkında açılan davanın duruş-
masını ise 20 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ba-
rış Kılıçbay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 16 Nisan 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile il-
gili yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Bolu 
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Yrd. Doç. Dr. Albert Ali Salah, Galatasaray Üniver-
sitesi’nden okutman Olcay Kunal, Öğr. Gör. Tuba 
Akıncılar, Öğr. Gör. Hakan Yücel, Ar. Gör. Başak 
Demir, Doç. Dr. Aslı Didem Danış Şenyüz, Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Aygün, Kadir Has Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ Bucak, Yrd. Doç. 
Dr. Çağla Diner, İstanbul Kemerburgaz Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülçin Balamir Coşkun, 
Marmara Üniversitesi’nden Ar. Gör. Burcu Yılmaz 
Gündüz, Ar. Gör. Can Yalçın Armutçuoğlu, Prof. 
Dr. Günay Göksu Özdoğan, Doç. Dr. Leyla Şimşek 
Rathke, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr, Didem Gürses, Özyeğin Üniversitesi’nden Dr. 
Ali Serdar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Ayşe Zeynep Akalın Özdemir, okutman 
Nergis Perçinel, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Serdar, İstanbul 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gizem Bilgin Ay-
taç, Ar. Gör. Mehtap Balık Kaya, Ar. Gör. Pedriye 
Mutlu, Prof. Dr. Dinç Alada) hakkında İstanbul 35. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davala-
rın görülmesine 25 Nisan 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme bir önceki duruşmada yargılama-
nın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesine göre 
yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenme-
sine karar vermişti. Adalet Bakanlığı’ndan henüz 
cevap gelmemesi üzerine mahkeme duruşmaları 8 
Ekim 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Z. Y. hakkında 
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 25 Nisan 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 2 Mayıs 2019 tarihine 
erteledi.

3 akademisyen (Ankara Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Güneş Gümüş, ODTÜ’den Prof. Dr. Cem So-
mel ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Bahadır Aydın) hakkında İstanbul 35. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 30 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme, üç davada da yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine ve cevap 
gelinceye kadar yargılamanın durdurulmasına ka-
rar verdi.

Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacer Ansal hak-
kında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde da-
vanın görülmesine 30 Nisan 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 4 Temmuz 2019 tari-
hine erteledi.

kara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
mesine hükmetti.

3 akademisyen (Washington Üniversitesi’nden 
doktora öğrencisi Z.K., Anadolu Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Murat Emeksiz ile Yrd. Doç. Dr. Meral 
Gürbüz) hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 24 
Nisan 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Mu-
rat Emeksiz ile Meral Gürbüz hakkında açılan da-
vaların duruşmalarını 18 Eylül 2019 tarihine, Z.K. 
hakkında açılan davanın duruşmasını ise 25 Eylül 
2019 tarihine erteledi.

Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Yavuz 
Demir hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 25 Nisan 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı 
vererek dosyanın Bursa Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülay Erkan 
hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 25 Nisan 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme duruşmayı 18 Temmuz 
2019 tarihine erteledi.

14 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Adil Serhan Şahin, Artaştırmacı Melike Ergün Yıl-
maz, Öğr. Gör. Melda Akbaş; Boğaziçi Üniversite-
si’nden Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu, Yrd. Doç. Dr. 
Aylin Ünaldı, Yrd. Doç. Dr. Emine Fişek, Doç. Dr. 
Ahmet Ersoy; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Aykut Türker, Doç. 
Dr. Sibel Yardımcı, Yrd. Doç. Dr. Özlem Güçlü, Yrd. 
Doç. Dr. Teoman Tekkökoğlu; Maltepe Üniversite-
si’nden Öğr. Gör.Esra Akbalık; Sabancı Üniversi-
tesi’nden Prof. Dr. Erdağ Aksel ve Arel Üniversite-
si’nden Arş. Gör. Canan Özcan) hakkında İstanbul 
24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan dava-
ların görülmesine 25 Nisan 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme yargılamanın Türk Ceza Kanu-
nu’nun 301. maddesine göre yapılması için Adalet 
Bakanlığı’ndan izin istenmesine ve bu süre içinde 
yargılamaların durdurulmasına hükmetti.

32 akademisyen (İstanbul Bilgi Üniversitesi’n-
den Dr. Gökçen Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Prof. Dr. Reşit Canbeyli, 
Prof. Dr. Berna Kılınç, Dr. Aslı Zeren, Yrd. Doç. 
Dr. Meral Demirel, Yrd. Doç. Dr. Ceren Özselçuk, 
Doç. Dr. Zeynep Gambetti, Öğr. Gör. Can Candan, 
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Mahkeme S.I.’yı ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte ör-
güte yardım etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Aslı Davas hakkın-
da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 2 Mayıs 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme dava ile ilgili yetkisizlik kara-
rı vererek dava dosyasının İzmir Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Z. Y. hakkında İstan-
bul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 2 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Z. Y.’yi ‘örgüt propagandası yapma’ su-
çundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Meltem Yıl-
maz Şener hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 Mayıs 
2019 tarihinde devam edildi. Yargılamanın Türk 
Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapıl-
ması için Adalet Bakanlığı’ndan istenen iznin dava 
dosyasına girdiği öğrenildi. Mahkeme duruşmayı 1 
Ekim 2019 tarihine erteledi

5 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Yapışkan ve dok-
tora öğrencisi Güler İnce, Viyana Üniversitesi’nden 
doktora öğrencisi Ayşe Işın Önol, Mersin Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz Bayraktar 
ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Didar 
Zeynep Batumlu) hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 3 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me beş davanın duruşmasını da 20 Eylül 2019 tari-
hine erteledi.

2 akademisyen (Nişantaşı Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Çetin Gürer ve Yıldız Teknik Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç) hakkında İstan-
bul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 3 Mayıs 2019 tarihinde de-
vam edildi. Mahkeme Tuba İnal Çekiç hakkında 
açılan davanın duruşmasını 20 Eylül 2019 tarihine; 
Çetin Gürer hakkında açılan davanın duruşmasını 
3 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Ege Üniversitesi’nden Arş. Gör. Cansu Akbaş De-
mirel hakkında İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davaların görülmesine 6 Mayıs 2019 tari-
hinde başlandı. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek 
dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine hükmetti.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü Doğanay 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de davanın görülmesine 30 Nisan 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine ve cevap 
gelinceye kadar yargılamanın durdurulmasına ka-
rar verdi.

Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Engin Kılıç hakkın-
da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 
görülmesine 30 Nisan 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme duruşmayı 4 Temmuz 2019 tarihine er-
teledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ömer 
Çelebi hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde davanın görülmesine 30 Nisan 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan Ömer Çelebi’yi 1 yıl 3 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını 
geri bıraktı.

Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Süreyya Topaloğ-
lu hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de davanın görülmesine 30 Nisan 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme ‘örgüte üye olmamakla 
beraber örgüte yardım etme’ suçundan Süreyya To-
paloğlu’nu 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

2 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan ve 
Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Yeğen) 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 2 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme iki davanın du-
ruşmasını da 4 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Günizi Kartal ve İ. S., Ankara Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Tezcan Durna) hakkında İstanbul 
36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan da-
vaların görülmesine 2 Mayıs 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme, Tezcan Durna hakkında açılan 
davanın duruşmasını 30 Mayıs 2019 tarihine; Gü-
nizi Kartal ve İ. S. hakkında açılan davaların duruş-
masını 18 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Sabancı Üniversitesi’nden S. I. hakkında İstanbul 
25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 2 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme, sağlık sorunlarını mazaret göstererek 
duruşmaya katılmayan avukatın mazeretini kabul 
etmedi ve kararını avukatın yokluğunda açıkladı. 
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Prof. Dr. A. O. hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Ma-
yıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruş-
mayı 1 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hazal Halavut 
hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 14 Mayıs 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme duruşmayı 19 Haziran 
2019 tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Süreyya Kara-
cabey hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 14 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile yetkisiz-
lik kararı vererek dava dosyasının Ankara Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmet-
ti.

8 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Ömer Turan, Doç. Dr. Nazan Haydari, Arş. Gör. 
Zeynep Yeşim Gökçe, yüksek lisans öğrencisi H.T., 
Sabancı Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Tuğba 
Yıldırım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Begüm Özden Fırat, Amsterdam 
Üniversitesi’nden Dr. Aylin Kuryel ve Paris-Est 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Oturan) 
hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 15 Mayıs 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme önceki duruşmada 
verdiği birleştirme kararını davayı uzatacağı ge-
rekçesiyle kaldırıp dava dosyalarının ayrılmasına 
karar verdi ve duruşmaları 1 Kasım 2019 tarihine 
erteledi.

2 akademisyen (Mardin Artuklu Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Necat Keskin ve Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Tekpınar) hak-
kında yine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davanın görülmesine 15 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmaları ile-
ri bir tarihe erteledi.

16 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Seval Gülen, Prof. Dr. Nüket Sirman Eralp, 
Doç. Dr. Meltem Toksöz, Yrd. Doç. Dr. Seda Al-
tuğ, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu ve Prof. 
Dr. Oya Köymen, Bilgi Üniversitesi’nden araştırma 
görevlileri Kudret Çobanlı ile S.H., Doç. Dr. Evren 
Hoşgör; Maltepe Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Esra Sakınç, Öğr. Gör. İrfan Eroğlu; Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Gamze Toksoy, Prof. Dr. Sefa Feza Arslan, Doç. Dr. 

Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ferhat 
Yılmaz hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 7 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile yetkisiz-
lik kararı vererek dava dosyasının Mardin Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmet-
ti.

Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turgay Kurultay 
hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 7 Mayıs 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 19 Eylül 2019 
tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nüket Esen 
hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 7 Mayıs 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Nüket Esen’i ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halis Ulaş 
hakkında İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 8 Mayıs 2019 tarihinde 
başlandı. Mahkeme avukatların yaptığı TMK’nin 
7/2. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasını de-
ğerlendirmek üzere duruşmayı 26 Eylül 2019 tari-
hine erteledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. Gör. Özer Yer-
süren hakkında İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın görülmesine 8 Mayıs 2019 tari-
hinde başlandı. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek 
dosyanın Yargıtay’a gönderilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Kuban Altınel ve doktora öğrencisi B.K.) hak-
kında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 9 Mayıs 2019 ta-
rihinde devam edildi. Yargılamanın TCK’nin 301. 
maddesine göre yapılması için Adalet Bakanlığı’n-
dan istenen soruşturma iznine olumlu yanıt veril-
diği öğrenildi. Mahkeme duruşmaları 9 Temmuz 
2019 tarihine erteledi.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi’nden İbrahim Yaman 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 9 Mayıs 2019 tarihin-
de başlandı. Mahkeme yargılamanın TCK’nin 301. 
maddesine göre yapılması için Adalet Bakanlığı’n-
dan soruşturma izni istenmesine, yanıt gelene ka-
dar yargılamanın durmasına karar verdi.
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3 akademisyen (Ankara Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Funda Şenol Cantek, Sakarya Üniversitesi’n-
den Arş. Gör Serkan Taşkent, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Aslan) 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 21 Mayıs 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Funda Şe-
nol Cantek hakkına açılan davada yetkisizlik kararı 
vererek dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Mahke-
me Serkan Taşkent ve Şükrü Aslan hakkında açı-
lan davalarda yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 
301. maddesi uyarınca yapılması için Adalet Ba-
kanlığı’ndan izin istenmesine ve cevap gelinceye 
kadar yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Gül Altı-
nay hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de davanın görülmesine 21 Mayıs 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Ayşe Gül Altınay’ı ‘örgüte 
üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım 
etme’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı.

Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Begüm Başdaş hakkın-
da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın 
görülmesine 21 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme duruşmayı 24 Eylül 2019 tarihine erte-
ledi.

4 akademisyen (Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. 
Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer 
Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy) hakkında İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 23 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme duruşmayı 15 Ekim 2019 tarihine erte-
ledi.

Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sedat Yağ-
cıoğlu hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 23 Mayıs 
2019 tarihinde başlandı. Mahkeme dava ile ilgili 
yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Ankara 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti.

Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hafize 
Öztürk hakkında Antalya 8. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 23 Mayıs 2019 
tarihinde başlandı. Mahkeme duruşmayı 17 Hazi-
ran 2019 tarihine erteledi.

Özgür Martin; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Sevgi Uçan Çubukçu; Çukurova Üniversitesi’nden 
Taylan Koç) hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan birleştirilmiş davanın görülme-
sine 16 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı 16 akade-
misyenin de ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı 
5 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Dr. Sakine Çil 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 16 Mayıs 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme duruşmaları ileri bir ta-
rihe erteledi. Mahkeme duruşmayı 9 Temmuz 2019 
tarihine erteledi.

Türk-Alman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Berke 
Özenç hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 16 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 1 Ka-
sım 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Şehir Üniversitesi’nden Okutman 
Akın Tek ile Michigan Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi Özge Korkmaz) hakkında İstanbul 26. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davala-
rın görülmesine 16 Mayıs 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme iki davanın duruşmasını da 16 
Ekim 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden N. K. ile 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden dok-
tora öğrencisi Bahtiyar Mermertaş ve Yrd. Doç. Dr. 
Burak Onaran) hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 16 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me, N. K. hakkında açılan davanın duruşmasında, 
yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi 
uyarınca yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin 
istenmesine karar verip yargılamanın durdurulma-
sına hükmetti. Mahkeme Burak Onaran ve Bahti-
yar Mermertaş hakkında açılan davaların duruş-
malarını 28 Haziran 2019 tarihine erteledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden araştırma 
görevlisi Meral Akbaş hakkında İstanbul 24. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
16 Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
dava ile ilgili yetkisizlik kararı verip dava dosyası-
nın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gön-
derilmesine hükmetti.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. P. hakkında 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 29 Mayıs 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 26 Haziran 2019 tari-
hine erteledi.

4 akademisyen (Okan Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Umut Azak, Kültür Üniversitesi’nden Arş. Gör. Er-
dem Üngür, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi’nden Öğr. Gör. Aslı Odman, Işık Üniversitesi’n-
den E.D.) hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 30 
Mayıs 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme bü-
tün duruşmaları 1 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Marmara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Filiz 
Arıöz hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 30 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme, avukatların, 
Barış Akademisyenleri davalarına ilişkin Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların sonu-
cunun beklenmesi talebini reddetti. Mahkeme Fi-
liz Arıöz’ü ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ozan Değer 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 30 Mayıs 2019 tari-
hinde başlandı. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek 
dosyanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmesine karar verdi.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tezcan Durna 
hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 30 Mayıs 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Tezcan Durna’yı ‘örgüt 
propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.

3 akademisyen (Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu Acar, Anadolu Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hatice Yeşildal, Artuklu 
Üniversitesi’nden Dr. Safiye Ateş Durç) hakkında 
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 11 Haziran 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme Safiye Ateş Durç 
hakkında açılan davanın duruşmasını 25 Haziran 
2019 tarihine; Zeliha Buluç hakkında açılan dava-
nın duruşmasını 5 Eylül 2019 tarihine; Hatice Ye-
şildal hakkında açılan davanın duruşmasını ise 18 
Eylül 2019 tarihine erteledi.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladık-
ları için haklarında dava açılan 1128 akademisye-
ne destek vermek için yeni bir bildiri yayınlayarak 
kendilerini savcılığa şikayet eden 17 kişiden 2’si 
(Halim Bulutoğlu ve Zeynep Tanbay) hakkında İs-
tanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açı-
lan davaların görülmesine 23 Mayıs 2019 tarihinde 
başlandı. Mahkeme her iki davanın duruşmasını 
da 24 Eylül 2019 tarihine erteledi. Akademisyen-
lere destek veren 17 kişinin isimleri ise şöyle: Arat 
Dink, Ayşegül Devecioğlu (Yazar), Bahadır Altan 
(Emekli Subay), Bülent Deniz (Avukat), Ceyda Ka-
ran (Gazeteci), Erol Önderoğlu (Gazeteci), Ferhat 
Tunç (Müzisyen), Füsun Çeliker, Gürhan Ertür, 
Halim Bulutoğlu (İş İnsanı), Necmi Demir (İkti-
satçı), Necmiye Alpay (Yazar), Nergiz Savran (En-
düstri Mühendisi), Nevzat Onaran (Gazeteci), Pı-
nar Aydınlar (Müzisyen), Şanar Yurdatapan (Mü-
zisyen) ve Zeynep Tanbay (Dansçı ve Koreograf).

2 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Dr. Ohan-
nes Kılıçdağı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’n-
den Arş. Gör. Yasemin Akış) hakkında İstanbul 24. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 28 Mayıs 2019 tarihinde devam edil-
di. Mahkeme Yasemin Akış hakkına açılan davada 
yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Ankara 
Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti. Mahkeme Ohannes Kılıçdağı hakkında 
açılan davada yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 
301. maddesi uyarınca yapılması için Adalet Ba-
kanlığı’ndan izin istenmesine ve cevap gelinceye 
kadar yargılamanın durdurulmasına karar verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hülya Ken-
dir hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 28 Mayıs 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 17 
Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Gazi Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Eren 
Kırmızıaltın hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 28 Mayıs 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Sibel 
Bekiroğlu hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 28 Mayıs 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.
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Ünal hakkında açılan davaların duruşmalarını 12 
Kasım 2019 tarihine erteledi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül Köksal hak-
kında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 12 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 11 Temmuz 
2019 tarihine erteledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Ayşe Aslı Berktay hakkında İstanbul 36. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
12 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 11 Eylül 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Noemi Levy Aksu hakkında İstanbul 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 13 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. 
Savunması sırasında Yargıtay’ın Abdullah Öcalan 
ile ilgili yazılmış bir metin hakkında yerel mah-
kemede verilen beraat kararını onadığına ilişkin 
karara değinen Aksu’ya, mahkeme başkanının “O 
mahkemenin ayıbı. Terör örgütünü övmek ifade 
özgürlüğü müdür? Şurada bir bayana tecavüz edil-
se ona da ifade özgürlüğü mü diyeceğiz? Yani şu-
rada bir kadına tecavüz edilse bunu savunabilecek 
misiniz” sözleriyle müdahale ettiği öğrenildi. Mah-
keme Noemi Levy Aksu’yu ‘örgüt propagandası 
yapma’ suçundan “kastının ağırlığı dikkate alınarak 
2 yıl; eylemi yayın yoluyla gerçekleştirdiğinden ce-
zayı yarı oranında artırılarak 3 yıl; cezanın geleceği 
üzerindeki olası etkileri değerlendirilerek altıda bir 
oranında indirim yapılarak 2 yıl 6 ay” hapis cezası 
ile cezalandırdı.

4 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden dokto-
ra öğrencisi Şenay Çınar, Arş. Gör Zeynep Arıkan 
ve Yrd. Doç. Dr. Meltem Gürle ile Bilgi Üniversi-
tesi’nden Arş. Gör. Belin Benezra) hakkında İstan-
bul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 13 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Şenay Çınar’ı ‘örgüt pro-
pagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bı-
raktı. Mahkeme Meltem Gürle, Zeynep Arıkan ve 
Belin Benezra hakkındaki davaların duruşmalarını 
11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leyla Işıl Ünal 
hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 13 Haziran 2019 tari-
hinde başlandı. Mahkeme, üç davada da yargılama-

Amerikan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ö. A. 
hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 11 Haziran 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 11 Tem-
muz 2019 tarihine erteledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Melih Çelik hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 11 Hazi-
ran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava 
ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönde-
rilmesine hükmetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Yıldırım Şentürk hakkında İstanbul 25. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
11 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 11 Temmuz 2019 tarihine erteledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden doktora öğrenci-
si Semih Savaşal hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 11 Ha-
ziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme du-
ruşmayı 24 Ekim 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Sezai Ozan Zeybek, Yrd. Doç. Dr. Z.H. ve İs-
tanbul Üniversitesi’nden Eylem Özdemir) hak-
kında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 12 Haziran 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Sezai Ozan Zey-
bek’i ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırdı ve Hükmün açıklan-
masını geri bıraktı. Mahkeme Z.H. ve Eylem Özde-
mir hakkında açılan davaların duruşmalarını ise 5 
Kasım 2019 tarihine erteledi.

8 akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Emel Yuvayapan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Dilek Hattatoğlu, Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Hakan Koçak, Yalova Üniver-
sitesi’nden Arş. Gör. Hande Gülen ve Londra Üni-
versitesi’nden Dr. Başak Ertür ile doktora öğrencisi 
Ayşe Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör. Didem Çınar Ünal, İstanbul Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Ayten Alkan) hakkında İstanbul 32. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 12 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Emel Yuvayapan ve Başak Ertür hakkın-
da açılan davaların duruşmalarını 10 Ekim 2019 
tarihine; Ayşe Arslan, Hande Gülen, Dilek Hatta-
toğlu, Hakan Koçak, Ayten Alkan ve Didem Çınar 
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Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine 
hükmetti. Mahkeme F. C. hakkında açılan davada 
yargılamanın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi 
uyarınca yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin 
istenmesine karar verdi. Mahkeme Canani Kaygu-
suz hakkında açılan davada yetkisizlik kararı ve-
rerek dava dosyasının Samsun Nöbetçi Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Sabancı Üniversitesi’nden Öğr. 
Gör. R. T. ve Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi B. S.) hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 18 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan R.T.’yi 
1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme B.S. hakkında 
açılan davanın duruşmasını 19 Eylül 2019 tarihine 
erteledi.

Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşe Parla hak-
kında İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 18 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 25 Ekim 2019 
tarihine erteledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Taylan Banguoğlu hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Ha-
ziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme dava 
ile ilgili yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
mesine hükmetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Onur Baysal hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Ha-
ziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan Onur Baysal’ı 1 yıl 
3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı.

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zelal Ekinci 
hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 19 Haziran 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 7 Kasım 
2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hazal Halavut 
hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın 19 Haziran 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 12 Kasım 2019 tarihi-
ne erteledi.

nın Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca 
yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istenme-
sine ve cevap gelinceye kadar yargılamanın durdu-
rulmasına karar verdi.

Koç Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Didem Pekün hak-
kında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 13 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 7 Kasım 2019 
tarihine erteledi.

3 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden araştırma görevlileri Kumru Çılgın 
ve Barış Göğüş ile Ankara Üniversites’nden dokto-
ra öğrencisi Dilek Çankaya) hakkında İstanbul 36. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davala-
rın görülmesine 18 Haziran 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Dilek Çankaya, Kumru Çılgın 
ve Barış Göğüş hakkında açılan davalarda Anaya-
sa Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile ilgili kararın 
beklenmesine hükmederek duruşmaları 1 Ekim 
2019 tarihine erteledi.

7 akademisyen (Kadir Has Üniversitesi’nden Dr. 
Ceren Lord, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Selim Eyüboğlu, Artuklu Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Zeynep Sayın, İzmir Ekonomi Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Seher Şen, Ege Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körükmez ve Anadolu 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Kıvılcım Turanlı, 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Ayşe Dayı) hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
18 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Zeynep Sayın, Seher Şen, Lülüfer Körükmez 
ve Kıvılcım Turanlı hakkında açılan davalarda yet-
kisizlik kararı vererek dava dosyalarının ilgili Nö-
betçi Ağır Ceza Mahkemeleri’ne gönderilmesine 
hükmetti. Mahkeme Ayşe Dayı ve Selim Eyüboğlu 
hakkında açılan davalarda yargılamanın Türk Ceza 
Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapılması için 
Adalet Bakanlığı’ndan izin istenmesine karar verdi. 
Mahkeme Ceren Lord hakkında açılan davanın du-
ruşmasını ise 12 Kasım 2019 tarihine erteledi.

3 akademisyen (ODTÜ’den Arş. Gör. Mehmet 
Mutlu, 19 Mayıs Üniversitesi’nden F. C. ile Doç. 
Dr. Canani Kaygusuz) hakkında İstanbul 24. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların 
görülmesine 18 Haziran 2019 tarihinde başlandı. 
Mahkeme Mehmet Mutlu hakkında açılan davada 
yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının Ankara 
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Bülent Somay) hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davaların görülmesine 26 
Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
S. P. hakkında açılan davanın duruşmasını 3 Ekim 
2019 tarihine, Bülent Somay hakkında açılan dava-
nın duruşmasını ise 20 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Siena Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Gülşah 
Gülen hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 27 Haziran 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı 
vererek davanın Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderilmesine hükmetti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Işık Gürleyen hakkında İstanbul 28. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
27 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
menin Almanya’da öğretim görevlisi olarak çalışan 
Fatma Işık Gürleyen’in ifadesinin istinabe yoluyla 
alınması talebini “Almanya’nın terör örgütü propa-
gandası yapma suçlarında istinabe kabul etmediği, 
bu nedenle yazılacak istinabe talebinin işlemsiz 
iade edileceği” gerekçesiyle reddettiği öğrenildi. 
Mahkeme duruşmayı 22 Ekim 2019 tarihine erte-
ledi.

9 akademisyen (N. S. Ö., Bilgi Üniversitesi’nden 
H. B. B., Okan Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Pınar 
Önen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Burak Onaran ve doktora öğ-
rencisi Bahtiyar Mermertaş, A. B. Y., Ankara Üni-
versitesi’nden emekli Doç. Dr. Alaeddin Şenel ve 
Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Özlem Özkan 
ile Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin) hakkında İstan-
bul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davaların görülmesine 28 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Tüm davalarda yargılamanın Türk 
Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca yapılma-
sı yönünde Adalet Bakanlığı’ndan istenen izinlerin 
dava dosyalarına girdiği öğrenildi. Mahkeme N. S. 
Ö., H. B. B., Alaeddin Şenel, Burak Onaran, A. B. Y. 
ve Bahtiyar Mermertaş hakkında açılan davaların 
aynı mahkemede devam etmekte olan diğer aka-
demisyen davaları ile birleştirilmesine karar verdi. 
Birleşen davaların görülmesine 27 Aralık 2019 ta-
rihinde devam edilecek. Mahkeme Özlem Özkan, 
Derya Keskin ve Pınar Önen hakkında açılan da-
valarda savunmaların alınmadığı gerekçesiyle bir-
leştirme kararı vermedi. Mahkeme bu davaları 25 
Ekim 2019 tarihine erteledi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan 
akademisyenlere destek vermek için 18 Ocak 2016 
tarihinde bildiri yayınlayarak kendini savcılığa 
şikâyet eden Arat Dink hakkında İstanbul 36. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
20 Haziran 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme aka-
demisyenlerin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı baş-
vurunun sonucunun beklenmesine karar vererek 
duruşmayı 9 Ekim 2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Anadolu Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Yasemin Özgün ve Yüzüncüyıl Yıl Üniversite-
si’nden Doç. Dr. E.K.O) hakkında İstanbul 28. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 25 Haziran 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme iki duruşmayı da 15 Ekim 2019 tarihine 
erteledi.

Trakya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mevlüt 
Yaprak hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 25 Haziran 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme dava ile ilgili 
olarak yetkisizlik kararı vererek dava dosyasının 
Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderil-
mesine hükmetti.

Akademisyen S. A hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 25 Ha-
ziran 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme barış 
akademisyenleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne 
yapılan başvurunun sonucunun beklenmesine ka-
rar vererek duruşmayı 1 Ekim 2019 tarihine erte-
ledi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladı-
ğı gerekçesiyle hakkında dava açılan akademisyen 
Baki Tezcan, yurtdışından 26 Haziran 2019 tarihin-
de geldiği İstanbul Havalimanı’nda hakkındaki ya-
kalama kararı gerekçe gösterilerek pasaport kont-
rolü öncesinde gözaltına alındı.

4 akademisyen (Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Kuvvet Lordoğlu, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Yılmaz Turgut, Kırıkkale Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Fuat Özdinç, Işık Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Mehmet Emin Karaaslan) hakkında İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan da-
vaların görülmesine 26 Haziran 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme davayı da 13 Kasım 2019 
tarihine erteledi.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. S. P. ve Bilgi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
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vererek davayı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderdi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin imzacı-
larından Yrd. Doç. Dr. Battal Odabaşı 3 Temmuz 
2019 tarihinde Konya’da gözaltına alındı. Battal 
Odabaşı’nın 4 Temmuz 2019 tarihinde sabah saat-
lerinde mahkemedeki ifade işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

5 akademisyen (Süleyman Şah Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Cengiz Aktar, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nermin Saybaşılı ve 
Bilgi Üniversitesi’nden Arş. Gör. Orkun Doğan, 
Öğr. Gör. Güventürk Görgülü ile Öğr. Gör. Berrak 
Karahoda) hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
3 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
4 davanın duruşmasını da 10 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

2 akademisyen (Yrd. Doç. Dr. H. K., Boğaziçi Üni-
versitesi’nden okutman Ahu Ersözlü) hakkında İs-
tanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açı-
lan davaların görülmesine 3 Temmuz 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme Ahu Ersözlü hakkında 
açılan davanın duruşmasını 17 Temmuz 2019 ta-
rihine; H.K. hakkında açılan davanın duruşmasını 
ise 30 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yasemin Bulut 
hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 3 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 4 Aralık 
2019 tarihine erteledi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzala-
dıkları için haklarında dava açılan 10 akademisye-
nin bireysel başvurularını 3 Temmuz 2019 tarihin-
de görüşen Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 
görüşme sonunda başvuru dosyasının AYM Genel 
Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi.

4 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Işık 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hacer Ansal, Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Refet Ali Yalçın ve Şe-
hir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Yeğen) hak-
kında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 4 Temmuz 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Murat Cemal 
Yalçıntan ve Mesut Yeğen hakkında açılan dava-
ların duruşmalarını 12 Eylül 2019 tarihine; Hacer 

4 akademisyen (Okan Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Umut Azak, İstanbul Kültür Üniversitesi’nden 
Araştırma Görevlisi Erdem Üngür ve Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi 
Aslı Odman, FMV Işık Üniversitesi’nden Öğretim 
Görevlisi E. D.) hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülme-
sine 1 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mah-
keme Umut Azak, E. D.ve Erdem Üngür’ü ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan ayrı ayrı 1 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanma-
sını geri bıraktı.

4 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Derya Fırat Şannan ve Yrd. 
Doç. Dr. Adil Emre Zeytinoğlu ile Bilgi Üniversi-
tesi’nden doktora öğrencisi Tuğçe Erçetin ve Öğr. 
Gör. Zeynep Altok) hakkında İstanbul 26. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 2 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme Adil Emre Zeytinoğlu, Tuğçe Erçetin ve 
Zeynep Altok hakkında açılan davaların duruşma-
larını 27 Kasım 2019 tarihine; Derya Fırat Şannan 
hakkında açılan davanın duruşmasını ise 28 Kasım 
2019 tarihine erteledi.

2 akademisyen (Kadir Has Üniversitesi’nden Arş 
Gör. Gizem Sayın, Anadolu Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Ertuğrul Uzun) hakkında İstanbul 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların gö-
rülmesine 2 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme 2 duruşmayı da 17 Ekim 2019 tarihine 
erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meltem Tok-
söz hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 2 Temmuz 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme davanın aynı 
mahkemede görülmekte olan diğer akademisyen 
davaları ile birleştirilmesine karar verdi. Davanın 
bir sonraki duruşması 5 Kasım 2019 tarihinde gö-
rülecek.

Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Nazım Hikmet 
Richard Dikbaş hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 2 
Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 26 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Barış Ünlü 
hakkında Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 2 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı 
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edildi. Mahkeme duruşmayı 4 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Kuban Altınel ve doktora öğrencisi B. K.) hak-
kında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların görülmesine 9 Temmuz 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme 2 davanın du-
ruşmanın da 31 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Mersin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar Ulaş 
Bayraktar hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davaların görülmesine 9 Temmuz 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
6 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevilay Çelenk 
hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 9 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 19 Ara-
lık 2019 tarihine erteledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden araştırma gö-
revlisi Sibel Bekiroğlu hakkında İstanbul 27. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
11 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Sibel Bekiroğlu’nu ‘örgüt propagandası yapma’ 
suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve 
hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

2 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden araş-
tırma görevlisi Zeynep Arıkan ve Yrd. Doç. Dr. 
Meltem Gürle)  hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görül-
mesine 11 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. 
Mahkeme iki duruşmayı da 17 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
Yıldırım Şentürk hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 11 
Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 12 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Biçer hak-
kında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 11 Temmuz 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 10 Aralık 2019 
tarihine erteledi.

Gazi Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Eren 
Kırmızıaltın hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 11 Tem-
muz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme du-
ruşmayı da 13 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Ansal hakkında açılan davanın duruşmasını 30 
Ekim 2019 tarihine; Rafet Ali Yalçın hakkında açı-
lan davanın duruşmasını 28 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

Yaşar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Anıl Duman hak-
kında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 4 Temmuz 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme barış akademisyenleri ile 
ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun 
sonucunun beklenmesine karar verdi.

Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Engin Kılıç hakkında 
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 4 Temmuz 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 10 Aralık 2019 tarihi-
ne erteledi.

Bilim Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Öget Ök-
tem Tanör hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Temmuz 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Barış Aka-
demisyenleri ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne ya-
pılan başvurunun kabul edilmesine karar vererek 
duruşmayı 4 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Marmara Üniversitesi’’den Arş. Gör. Seçil Ercan 
hakkında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 5 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 3 Ekim 
2019 tarihine erteledi.

4 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Ertuğrul Tonak, York Üniversitesi’nden doktora 
öğrencisi Burak Köse, İstanbul FSM Üniversitesi’n-
den Öğr. Gör. Zeynep Güney, Bilgi Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Sema Bayraktar Tür) hakkında 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 9 Temmuz 2019 ta-
rihinde devam edildi. Mahkeme dört davanın aynı 
mahkemede devam etmekte olan diğer barış aka-
demisyenleri davaları ile birleştirilmesine karar 
verdi. Birleşen dosyaların bir sonraki duruşması 5 
Kasım 2019 tarihinde görülecek.

Dicle Üniversitesi’nden Arş. Gör. Düzgün Uğur 
hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 9 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 11 Ara-
lık 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Sakine Çil hakkında 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 9 Temmuz 2019 tarihinde devam 
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Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Arş. Gör. Gülay 
Kılıçaslan hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Temmuz 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
12 Eylül 2019 tarihine erteledi.

6 akademisyen (Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. Abbas Vali, Yrd. Doç. Dr. Günizi Kartal ve İ. 
S., İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülay Erkan, 
Nişantaşı Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Dilşa De-
niz, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ertan 
Ersoy) hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 18 
Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
1 davanın duruşmasını 13 Kasım 2019 tarihine ve 
5 davanın duruşmasını ise 10 Aralık 2019 tarihine 
erteledi.

Işık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Emin Ka-
raaslan hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 18 Temmuz 
2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 
26 Aralık 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İrem 
Kurtsal hakkında 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 18 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 10 Ara-
lık 2019 tarihine erteledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul millet-
vekili İbrahim Kaboğlu hakkında “Bu Suça Ortak 
Olmayacağız” bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 18 Temmuz 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2020 tarihine 
erteledi. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu hakkında ilk 
önce İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava 
açılmıştı. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçim-
lerinde milletvekili seçilmesine rağmen Prof. Dr. 
İbrahim Kaboğlu hakkındaki yargılama durdurul-
mamıştı. Mahkeme, dava ile ilgili yetkisizlik kararı 
vererek dava dosyasını Ankara Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne göndermişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), “Bu Suça Ortak Ol-
mayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçe-
siyle ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan hapis 
cezası ile cezalandırılan 10 akademisyen tarafın-
dan yapılan bireysel başvuruyu 26 Temmuz 2019 
tarihinde karara bağladı. AYM, akademisyenlerin 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. 
Mahkeme ayrıca akademisyenlerin her birine 9 bin 

10 akademisyen (Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
G.D., Prof. Dr. Gencer Özcan, Boğaziçi Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Ayşen Candaş, Yrd. Doç. Dr. Elif 
Aysimi Duman, Prof. Dr. Şemsa Özar, Dr. C. A.K 
.; Lyon 1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuna Altınel, 
Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Melek Göregenli; 
MEF Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ozan Erözden; 
Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Deniz Özdemir 
ve bağımsız araştırmacı Dr. Zeynep Gönen Yüksel) 
hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 16 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 26 Ara-
lık 2019 tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli Öğr. Gör. Nur 
Bekata Mardin hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 16 
Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 3 Ekim 2019 tarihine erteledi.

Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tahsin Söğüt hak-
kında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 16 Temmuz 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 13 Kasım 2019 
tarihine erteledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Ba-
har Şahin Fırat hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 16 
Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 
duruşmayı 19 Kasım 2019 tarihine erteledi.

4 akademisyen (EHESS’ten Prof. Dr. Nilüfer Göle, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba 
Kıyan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fat-
ma Gök, Westminster Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
Ümit Çetin) hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde ayrı ayrı açılan davaların görülmesine 
16 Temmuz 2019 tarihinde devam edildi. Mahke-
me Ümit Çetin ve Fatma Gök hakkında açılan da-
vaların duruşmalarını 8 Ekim 2019 tarihine, Tuba 
Kıyan hakkında açılan davanın duruşmasını 10 
Ekim 2019 tarihine ve Nilüfer Göle hakkında açı-
lan davanın duruşmasını ise 22 Ekim 2019 tarihine 
erteledi.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Baki Tezcan 
hakkında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 18 Temmuz 2019 tari-
hinde devam edildi. Mahkeme duruşmayı 24 Ekim 
2019 tarihine erteledi.
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tesi’nden Öğr. Üyesi Abdullah Deveci) hakkında İs-
tanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 
mahkeme celse arasında beraat kararı verdi.

Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Lülüfer Körük-
mez hakkında İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 10 Eylül 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesine hük-
metti.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden Yrd. Doç. 
Dr. Güldem Özatağan hakkında İzmir 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin 
celse arasında beraat kararı verdiği öğrenildi.

Doğan Emrah Zıraman hakkında İstanbul 25. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkemenin 
celse arasında beraat kararı verdiği öğrenildi.

11 akademisyen (İzmir Yüksek Teknoloji Ensti-
tüsü’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Penpecioğlu, 19 
Mayıs Üniversitesi’nden Dr. Ali Rıza Güngen, OD-
TÜ’den Arş. Gör. Gülsevim Evsel ve Yrd. Doç. Dr. 
Başak Alpan, Ankara Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Aysun Gezen, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mihriban Özbaşaran, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden Arş. Gör. Damla Karaman, Öz-
yeğin Üniversitesi’nden Dr. Alper Açık, Anadolu 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasemin Özgün, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Eylem Kı-
lıç Oğurlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Fatma Işık Gürleyen, Hacettepe Üniver-
sitesi’nden Arş. Gör. Sinem Önem ve Uğur Çetin) 
hakkında İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada mahkeme 10 Eylül 2019 tarihinde 
celse arasında beraat kararı verdi. Böylece İstanbul 
28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde halen devam etmek-
te olan toplam 16 ayrı davada akademisyenler hak-
kında beraat kararı verilmiş oldu.

Mersin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Eylem 
Çamuroğlu Çığ hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 10 Ey-
lül 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme Eylem 
Çamuroğlu Çığ’ın beraatına karar verdi.

2 akademisyen (Doğuş Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Serdar Değirmencioğlu ve Bilkent Üniversitesi’n-
den Yrd. Doç. Dr. Özlem Savaş) hakkında İstanbul 
30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan dava-
ların görülmesine 11 Eylül 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme her iki akademisyenin de beraa-
tına karar verdi.

TL tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama için 
karar örneğinin ilgili mahkemelere gönderilmesine 
hükmetti.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan 
akademisyenlere destek vermek amacıyla, 18 Ocak 
2016 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
başvurduğu gerekçesiyle yazar Ahmet Kardam 
hakkında İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 18 Temmuz 2019 tarihin-
de başlandı. Duruşma yapmadan davayı dosya üze-
rinden görüşen mahkeme Ahmet Kardam’ın bera-
atına karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerek-
çesinde şu ifadelere yer verdi: “İmzaladığı bildiri 
incelendiğinde herhangi bir silahlı terör örgütünün 
propagandasının söz konusu olmadığı, atılı suçun 
oluşması için gerekli olan cebir, şiddet ve tehdit 
unsurlarının gerçekleşmediği, söz konusu bildiri-
de herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı ve bu 
bildirinin propaganda suçunu oluşturmayacağı ko-
nusunda Anayasa Mahkemesi’nin 26/07/2019 tarih 
ve 2018/17635 Başvuru Sayılı kararının bulunduğu 
anlaşılmakla atılı suçun oluşmadığı görüldüğün-
den sanığın CMK 223/2-a ve c Maddeleri uyarınca 
beraatına istinaf yolu açık olmak üzere oy birliği ile 
karar verilmiştir.”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Zeliha Burcu 
Acar hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 5 Eylül 2019 ta-
rihinde devam edildi. Duruşmada savcı mütalaası-
nı Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenleri 
ile ilgili kararına göre yeniden hazırlamak için süre 
istedi. Mahkeme duruşmayı 30 Eylül 2019 tarihine 
erteledi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzala-
dığı gerekçesiyle Iğdır Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Özlem Şendeniz hakkında 30. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 6 Eylül 2019 
tarihinde devam edildi. Mahkeme Özlem Şende-
niz’in beraatına karar verdi.

3 akademisyen (Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Süleyman Kızıl, Prof. Dr. Murat Biricik ve Prof. Dr. 
Fikret Uyar) hakkında Diyarbakır 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 9 Ey-
lül 2019 tarihinde devam edildi. Mahkeme 3 aka-
demisyenin de beraatına karar verdi.

5 akademisyen (Ankara Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Sevilay Çelenk, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Cem Terzi ve Eskişehir Anadolu Üniversi-
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davanın karar duruşması 12 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme, savcının AYM kararına aykırı 
şekilde akademisyenin ‘örgüt propagandası yap-
mak’ suçundan cezalandırılması yönündeki müta-
laasına rağmen beraat kararı verdi.

ODTÜ’den Doç. Dr. M. K. B. hakkında İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 12 Eylül 2019 tarihinde başlandı. Mah-
keme davanın duruşmasını 30 Ekim 2019 tarihine 
ertelendi.

Şehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mesut Yeğen ve 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Murat Cemal Yalçıntan hakkında İstanbul 
37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan dava-
ların görülmesine 12 Eylül 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme, savcının AYM kararının incele-
yerek esas hakkındaki mütalaasını yeniden değer-
lendirme talebini kabul etti ve duruşmayı 5 Kasım 
2019 tarihine erteledi.

23 akademisyen hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davalarda mahkeme 12 Ey-
lül 2019 tarihinde celse arasında beraat kararı verdi.

37 akademisyen hakkında İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davalarda mahkeme 12 Ey-
lül 2019 tarihinde celse arasında beraat kararı verdi.

15 akademisyen Bilgi Üniversitesi’nden Öğr. Gör. 
Nazım Hikmet Richard Dikbaş, Öğr. Gör. Gözde 
Durmuş ve Prof. Dr. Gencer Özcan, Dr. Zeynep 
Gönen Yüksel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’n-
den Arş. Gör. Taylan Banguoğlu, Ege Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Melek Göregenli, Prof. Dr. Zerrin 
Kurtoğlu Şahin ve doktora öğrencisi Cana Bostan, 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ayşen Candaş, 
Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman, Prof. Dr. Şemsa 
Özar ve Dr. Ceyda Arslan Kechriotis, Lyon I Üni-
versitesi’nden Tuna Altınel, Yaşar Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Deniz Özdemir, MEF Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Mehmet Ozan Erözden) hakkında İstan-
bul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
davalarda mahkeme 16 Eylül 2019 tarihinde celse 
arasında beraat kararı verdi.

2 akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Halil Resmi ve Erzincan Üniversitesi’nden 
Arş. Gör. Serdar Başçetin) hakkında İstanbul 36. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan davanın 
görülmesine 17 Eylül 2019 tarihinde devam edil-
di. Mahkeme iki akademisyenin de beraatına karar 
verdi.

ODTÜ’den Arş. Gör. Esra Cesur Erdem hakkında 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın görülmesine 11 Eylül 2019 tarihinde başlandı. 
Mahkeme dava ile ilgili yetkisizlik kararı vererek 
dava dosyasının Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mah-
kemesi’ne gönderilmesine hükmetti.

2 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Berkman, Bilgi Üni-
versitesi’nden Öğr. Gör. Chris Stephenson) hakkın-
da İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların görülmesine 11 Eylül 2019 tarihin-
de devam edildi. Mahkeme iki davanın duruşması-
nı da 12 Eylül 2019 tarihine erteledi.

Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. İlker Gök-
han Şen hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 11 Eylül 2019 
tarihinde başlandı. Mahkeme duruşmayı 5 Aralık 
2019 tarihine erteledi.

11 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Doç. Dr. Yıldırım Şentürk, Bilgi Üni-
versitesi’nden Öğr. Gör. Özlem Köseoğlu, Öğr. Gör. 
Yörük Kurtaran ve Doç. Dr. Bülent Bilmez, Cum-
huriyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çeliksöz, 29 
Mayıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hilal Alkan 
Zeybek, Anadolu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Kasım Akbaş, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu, Artuklu Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Asena Pala, Pennsylvania Üniversitesi’nden 
T.E.K. ve Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erhan 
Ünlü) hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davalarda, mahkeme 11 Eylül 2019 ta-
rihinde celse arasında beraat kararı verdi.

2 akademisyen (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Berkman ve Bilgi Üni-
versitesi’nden Öğr. Gör. Chris Stephenson) hak-
kında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı 
ayrı açılan davaların karar duruşması 12 Eylül 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 2 akademisyenin be-
raatına karar verdi.

2 akademisyen (İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Ahmet Atıl Aşıcı ve Yıldız Teknik Üni-
versitesi’nden Arş. Gör. Gülay Kılıçaslan) hakkın-
da İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davaların karar duruşması 12 Eylül 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkeme 2 akademisyenin bera-
atına karar verdi.

Düzce Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Latife Akyüz 
hakkında Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
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davalarda mahkeme 24 Eylül 2019 tarihinde celse 
arasında beraat kararı verdi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzalayan 
akademisyenlere destek vermek için sivil itaatsizlik 
eylemi yaparak kendisini savcılığa ihbar eden Sınır 
Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi 
Erol Önderoğlu hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme 24 Eylül 
2019 tarihinde celse arasında beraat kararı verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halis Ulaş 
hakkında İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın karar duruşması 26 Eylül 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Halis Ulaş’ın beraatına karar 
verdi.

4 akademisyen (Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. 
Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya 
ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy) hakkında İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme 
30 Eylül 2019 tarihinde celse arasında 4 akademis-
yen hakkında da beraat kararı verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. Gör. Serap Sarı-
taş hakkında İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davada mahkeme 30 Eylül 2019 tarihinde 
celse arasında beraat kararı verdi.

Ege Üniversitesi’nden Dr. Nermin Biter hakkında 
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 7 Ekim 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Nermin Biter’in beraatına karar 
verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veli Deniz hak-
kında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 8 Ekim 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme Veli Deniz’in beraatına karar ver-
di.

Atatürk Üniversitesi’nden Arş. Gör. Ramazan Kurt 
hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 10 Ekim 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Ramazan Kurt’un beraa-
tına karar verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül Köksal hak-
kında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘örgüt 
propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan davanın 
karar duruşması 22 Ekim 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Gül Köksal’ın beraatına karar verdi.

Hacettepe Üniversitesi’nden Arş. Gör. Osman İşçi 
hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

2 akademisyen (Marmara Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Esra Demir Gürsel ile Mardin Artuklu Üni-
versitesi’nden Arş. Gör. Emre Özyetiş) hakkında 
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 17 Eylül 2019 tarihinde devam 
edildi. Mahkeme 2 akademisyenin de beraatına ka-
rar verdi.

Ankara Üniversitesi’nden Dr. Cenk Yiğiter hakkın-
da İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davada mahkeme 17 Eylül 2019 tarihinde celse ara-
sında beraat kararı verdi.

Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Erçin 
hakkında Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 17 Eylül 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme Cengiz Erçin’in beraatına 
karar verdi.

20 akademisyen (İstanbul Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Ayten Alkan Mertoğlu, Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Dilek Hattatoğ-
lu, ODTÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ceren Ergenç Glau-
berman, İTÜ’den Öğr. Gör. Didem Çınar Ünal, 
İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Battal Odabaşı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Mine Gencel Bek, ODTÜ’den Prof. Dr. Mehmet 
Teoman Pamukçu, Artuklu Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Evrim Özlem Kavcar, Dokuz Eylül Üni-
versitesi’nden Öğr. Gör. Emel Yuvayapan Yıldırım, 
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Gök, 
Yalova Üniversitesi’nden Arş. Gör. Hande Gülen, 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba 
Kıyan, Ecole des hautes études en sciences socia-
les’ten Prof. Dr. Nilüfer Göle Akat, Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Emine 
Aslı Odman, Londra Üniversitesi’nden Dr. Başak 
Ertür, Londra Üniversitesi’nden doktora öğrencisi 
Ayşe Arslan, Boğaziçi Üniversitesi’nden Arş. Gör. 
Hazal Halavut, Hacettepe Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Gülsüm Depeli Sevinç, Kocaeli Üniver-
sitesi’nden Doç. Dr. Hakan Koçak, Westminster 
Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Ümit Çetin) hakkında 
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı 
açılan davalarda mahkeme 19 Eylül 2019 tarihinde 
celse arasında beraat kararı verdi.

3 akademisyen (Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Arş. 
Gör. Aydın Arı, Ege Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Hanifi Kurt ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. Olga Selin Hünler) hakkında İstan-
bul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ayrı ayrı açılan 
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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın ilk duruşması 7 Şubat 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme savunmaların ardından Sağlık Ba-
kanlığı’na müzekkere yazılarak suça konu rapor ile 
ilgili olarak raporun açıklanmasının yasaklanması-
na dair bir karar alınıp alınmadığı ve ilgili birimlere 
iletilip iletilmediğinin sorulmasına karar verdi ve 
duruşmayı 30 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Davanın 26 Eylül 2019 tarihinde görülen karar 
duruşmasında mahkeme, Bülent Şık hakkında ‘ya-
saklanan bilgileri temin etme ve açıklama’ suçun-
dan beraat kararı verirken, ‘göreve ilişkin bilgilerin 
açıklanması’ suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına hükmetti.

8.2.2. Akademisyen Tuna Altınel 
Hakkında Açılan Dava
“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin imzacı-
larından Lyon 1 Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tuna 
Altınel, 11 Mayıs 2019 tarihinde Şubat 2019’da 
Fransa’da düzenlenen bir konferansta çeviri yaptığı 
gerekçesiyle, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla Balıke-
sir’de tutuklandı. 

Tuna Altınel hakkında Balıkesir 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 30 Tem-
muz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Tuna Altı-
nel’in tahliye edilmesine ve duruşmalardan vareste 
tutulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

19 Kasım 2019 tarihinde görülen ikinci duruşma-
da esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Tuna 
Altınel’in ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan 
cezalandırılmasını talep etti. Tuna Altınel 24 Ocak 
2020 tarihinde görülen duruşmada beraat etti.

‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla açılan da-
vanın karar duruşması 30 Ekim 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Osman İşçi’nin beraatına karar 
verdi.

CHP İstanbul milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğ-
lu hakkında Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada mahkeme 27 Kasım 2019 tarihinde 
celse arasında beraat kararı verdi.

8.2.1. Akademisyen Bülent Şık Hakkında 
Açılan Dava 

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildirinin 
imzacılarından ve 22 Kasım 2016 tarihinde yayın-
lanan 677 sayılı KHK ile Akdeniz Üniversitesi’nde-
ki görevinden ihraç edilen Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık 
hakkında, Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya, Er-
gene ve Dilovası’nda 2011-2015 yılları arasında ya-
pılan çalışmalara dayanan fakat kamuoyuna açık-
lanmayan bir raporu “Türkiye’yi kanser eden ürün-
leri devlet gizledi, biz açıklıyoruz! İşte zehir listesi!” 
başlıklı bir yazı dizisi ile kamuoyuna açıkladığı için 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir id-
dianame hazırlandı. 

İddianamede Bülent Şık’ın ‘göreve ilişkin sırrın 
açıklanması’, ‘yasaklanan bilgileri temin’, ‘yasakla-
nan bilgileri açıklama’ suçlarından 5 yıldan 12 yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmek-
teydi.
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15 Ocak 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında Samih Alankuş isimli bir kişi sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına 
alındı.

18 Ocak 2019 tarihinde Adana’da sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
ve aralarında DBP Parti Meclisi üyesi Halit Şaş-
maz’ın da olduğu 7 kişi, 19 Ocak 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

18 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bianet yazarı ve gıda mühendisi Yrd. Doç. Dr. 
Bülent Şık hakkında yazılarında ve sosyal medya 
paylaşımlarında ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddi-
asıyla soruşturma açıldığı ve bu soruşturma kapsa-
mında 15 Ocak 2019 tarihinde Bülent Şık’ın İstan-
bul Adliyesi Basın Suçları Savcılığı bürosunda ifade 
verdiği öğrenildi.

23 Ocak 2019 tarihinde Bitlis’in Merkez, Güroy-
mak, Adilcevaz, Tatvan, Ahlat ilçelerinde yapılan 
ev baskınlarında 6 kişi, sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

23 Ocak 2019 tarihinde Antep’in Şahinbey ve Şe-
hitkâmil ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında 7 
kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
gözaltına alındı.

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri 
Sendikası (Nakliyat-İş) Örgütlenme Daire Başka-
nı Erdal Kopal, 3 Ocak 2019 tarihinde hakkında 
açılmış bir soruşturma kapsamında ifade vermeye 
gittiği Gebze Emniyet Müdürlüğü’nde, sosyal med-
ya paylaşımları ile ilgili hakkında açılmış başka bir 
soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

6 Ocak 2019 tarihinde Urfa’da Müslüm Bayram 
isimli 1 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe gös-
terilerek gözaltına alındı.

6 Ocak 2019 tarihinde Urfa’da sosyal medya pay-
laşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 
kişiden 2’si 7 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi ise serbest 
bırakıldı. Tutuklananların isimleri: Müslüm Bay-
ram ve Faruk Pişkin.

10 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 12 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi.

11 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Vicdani Ret Derneği (VR-DER) hakkında, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, resmi 
internet sitesi vicdaniret.org ve sosyal medya he-
saplarında yapılan paylaşımlar nedeniyle soruştur-
ma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma gerekçesinin 
“Askerlik vazifesini yerine getirmemeye yönelik 
provokatif paylaşımlar” olduğu bildirildi.

8.3. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇESİYLE 
GÖZALTINA ALINAN ve TUTUKLANAN KİŞİLER

İçişleri Bakanlığı’nın 31 Aralık 2019 tarihinde açıkladığı verilere göre 2019 yılı içinde ‘örgüt pro-
pagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, devletin bütünlüğüne ve toplumun can 
güvenliğine kastetmek ve nefret söylemi içermek’ gerekçeleriyle 53.814 sosyal medya hesabı ile ilgili 
inceleme yapılmış ve 24.224 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. 

Basına yansıyan haberlerden derleyerek tespit ettiğimiz üzere, sosyal medya paylaşımları gerekçe-
siyle gözaltına alınan 3’ü çocuk en az 396 kişiden 82’si tutuklanmıştır, 95 kişi ise adli kontrol şartı 
işle serbest bırakılmıştır. Gözaltına alınan kişilerin en az 16’sı siyasi partilerin, derneklerin, sendika 
ve meslek örgütlerinin üye ve yöneticileridir.

Ayrıca, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye askeri operasyonuna yönelik tepkilere dair sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek; sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettik-
leri iddiasıyla ve sosyal medya paylaşımlarında Atatürk’e hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alı-
nan ve tutuklanan kişilere dair verileri takip eden bölümlerde bulabilirsiniz. 



Düşünce ve İfade Özgürlüğü Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

396 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklananlardan 
isimleri öğrenilenler: Leyla Akgün, Sinan Odabaş.

14 Şubat 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında ‘sosyal medya pay-
laşımlarında örgüt propagandası yaptıkları’ iddia-
sıyla gözaltına alınan 1’i çocuk 8 kişiden 3’ü aynı 
gün içinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklandı. 5 kişi ise serbest bırakıldı.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde yapılan ev baskınla-
rında ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt pro-
pagandası yaptıkları iddiasıyla’ gözaltına alınan 9 
kişiden 3’ü 14 Şubat 2019 tarihinde sevk edildik-
leri mahkeme tarafından tutuklandı. 6 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

14 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP eski Van milletvekili Nadir Yıldırım 
hakkında ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt pro-
pagandası yaptığı’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tah-
rik ettiği’ gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından bir soruşturma açıldığı öğrenildi.

15 Şubat 2018 tarihinde Diyarbakır’da sosyal med-
ya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alı-
nan ve aralarında 1 avukatın ve HDP üye ve yö-
neticilerinin de olduğu 8 kişi 15 ve 16 Şubat 2019 
tarihlerinde serbest bırakıldı. 2 kişinin ise halen 
gözaltında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi.

14 Şubat 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev basın-
larında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteri-
lerek gözaltına alınan 24 kişiden 13’ü 16 Şubat 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişi 18 Şubat 
2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

15 Şubat 2019 tarihinde Erzurum’da yapılan ev bas-
kınlarında Berivan Demirkaya,  Sabahat Kaya ve 
Münevver Yazıcı isimli 3 kişi sosyal medya payla-
şımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde yapılan ev baskınla-
rında aralarında DBP’li İl Genel Meclis üyesi Süley-
man Adıyaman’ın da olduğu 24 kişi sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Fatma Durmuş’un 6 aylık bebeği 
olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer kişilerin 
isimleri öğrenilemedi.

23 Ocak 2019 tarihinde Urfa’da düzenlenen ev bas-
kınlarında aralarında Ciwan Roj Tüysüz isimli bir 
sanatçının da olduğu 3 kişi sosyal medya paylaşım-
ları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

24 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP ve Yeşiller Sol Gelecek 
Partisi üyelerinin de olduğu 5 kişi sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri: Yeşiller ve Sol Gele-
cek Partisi Parti Meclisi üyesi Nevin Aytekin, HDP 
üyesi Mustafa Karaca, Şeyhmus Karaca, Mehmet 
Salih Hündur ile soyadı öğrenilemeyen Rojda isim-
li bir kişi.

23 Ocak 2019 tarihinde Urfa’nın Halfeti ilçesin-
de yapılan ev baskınlarında Hışman Dilsiz isimli 
okuma yazması olmayan, konuşma ve işitme en-
geli 1 kişinin ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt 
propagandası yaptığı’ iddiasıyla gözaltına alındığı 
öğrenildi. Hışman Dilsiz’in 24 Ocak 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımlarında örgüt propaganda-
sı yaptıkları iddiasıyla Antep’te gözaltına alınan 7 
kişiden 6’sı 26 Ocak 2019 tarihinde sevk edildik-
leri mahkeme tarafından tutuklandı. 1 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişile-
rin isimleri öğrenilemedi.

HDP çalışanı Veysi Kaplan isimli 1 kişi, 29 Ocak 
2019 tarihinde Urfa’nın Eyyübiye ilçesinde yapılan 
ev baskınında sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek gözaltına alındı ve aynı gün içinde sevk 
edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

7 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da ‘sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı’ gerek-
çesiyle gözaltına alınan HDP Kepez ilçe yöneticisi 
Basri Kartal 8 Şubat 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklandı.

13 Şubat 2019 tarihinde Kocaeli’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında HDP Kocaeli İl Eş Başkanı 
Leyla Akgün’ün de de olduğu 9 kişi sosyal medya 
paylaşımları ve ‘cezaevinde devam eden açlık grevi 
ile ilgili eylem düzenleyecekleri’ gerekçesiyle gözal-
tına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden, aralarında 
HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Leyla Akgün’ün de de 
olduğu 4’ü 15 Şubat 2019 tarihinde sevk edildikleri 
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diasıyla soruşturma açıldığı, İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın “söylenilen sözlerin propaganda 
kapsamında değerlendirilemeyeceği” gerekçesiyle 
soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdiği öğ-
renildi.

15 Mart 2019 tarihinde Urfa’da yapılan ev baskınla-
rında ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propa-
gandası yapma’ iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi-
den 6’sı 16 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. 5 kişi 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutukla-
nanların isimleri öğrenilemedi.

Şarkıcı Ferat Üngür’ün 16 Mart 2019 tarihinde 
‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 
yapma’ iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alındığı 
öğrenildi. Ferat Üngür polisteki ifade işlemlerinin 
ardından aynı gün serbest bırakıldı.

19 Mart 2019 tarihinde Malatya’nın Doğanşehir 
ilçesinde yapılan ev baskınlarında EMEP ilçe Baş-
kanı Hayri Yıldırım ve Kazım Işık ile Mahir Avşar 
isimli bir HDP üyesi sosyal medya paylaşımları ge-
rekçe gösterilerek gözaltına alındı.

20 Mart 2019 tarihinde Urfa’da ‘sosyal medya pay-
laşımlarında örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla 
gözaltına alınan 38 kişiden 13’ü aynı gün çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 25 kişinin 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenil-
di. Tutuklananların isimleri öğrenilemedi.

20 Mart 2019 tarihinde Urfa’da ‘sosyal medya pay-
laşımlarında örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla 
gözaltına alınan 15 kişiden 3’ü 21 Mart 2019 tari-
hinde mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişinin 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenil-
di. Tutuklananlardan isimleri öğrenilenler: Suphi 
Akça, Ercan Akbaş.

22 Mart 2019 tarihinde Osmaniye’de sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yaptıkları id-
diasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’si 24 Mart 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tu-
tuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı.

7 Mart 2019 tarihinde Ağrı’da sosyal medya payla-
şımları gerekçe gösterilerek tutuklanan HDP Parti 
Meclisi üyesi Zelal Yerlikaya avukatlarının tutuklu-
luğuna yaptığı itiraz üzerine 26 Mart 2019 tarihin-
de tahliye edildi.

Bursa’nın merkez ve ilçelerinde yapılan ev baskın-
larında 11 kişi sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar-
dan isimleri öğrenilenler: Fesih Şenci, Yusuf Dağ 
ve Ömer Öner.

11 Şubat 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterile-
rek gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü (Fevzi Cin, Nec-
mettin Çüçen ve Rıdvan Tanırgan) 15 Şubat 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından 
tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

16 Şubat 2019 tarihinde Bursa’da sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
8 kişiden 1’i (Yusuf Dağ) 18 Şubat 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 7 
kişi (Yüksel Ayvalı, Fesih Şenci, Ömer Öner, Orhan 
Can, Barış Alataş, Caner Kılavuz ve Vahit Saner) ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Şubat 2019 tarihinde Osmaniye’de sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 2 
kişiden 1’i aynı gün içinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından tutuklandı. Diğer kişinin ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklanan 
kişinin ismi: Hasan Gümüş.

28 Şubat 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 6 kişi sosyal medya paylaşımlarında örgüt 
propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

7 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Bozova ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında 3 kişi (Şevket Taş, Gafari 
Aslan ve Emin Taş) sosyal medya paylaşımları ge-
rekçe gösterilerek gözaltına alındı.

9 Mart 2019 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe il-
çesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 
Hamza Gökmen (61) ve Selahattin Gündüz (57) 
isimli kişilerin 12 Mart 2019 tarihinde İstanbul 
3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandığı 
öğrenildi. Selahattin Gündüz’ün, HDP’nin eski Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın posterini as-
tığı gerekçesiyle, okuma yazma bilmediği öğrenilen 
Hamza Gökmen’in ise sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek tutuklandığı bildirildi.

13 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, model Didem Soydan hakkında Cumartesi 
Anneleri ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı ge-
rekçe gösterilerek, ‘örgüt propagandası yapma’ id-
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Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire 
Başkanı Sabri Uzun, 23 Nisan 2019 tarihinde ‘sos-
yal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na ha-
karet ettiği’ ve ‘örgüt propagandası yaptığı’ iddiala-
rıyla Ankara’da gözaltına alındı.

24 Nisan 2019 tarihinde Antep’in Islahiye ilçesinde, 
Danimarka vatandaşı A.Y. isimli bir kişinin, “sosyal 
medya paylaşımlarında örgüt propagandası yaptı-
ğı” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi.

2 Mayıs 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında sosyal medya paylaşımlarında örgüt propa-
gandası yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

4 Mayıs 2019 tarihinde gazeteci yazar Kemal Boz-
kurt’un İstanbul’daki evinde gözaltına alındığı öğ-
renildi. Kemal Bozkurt sosyal medya hesabından 
“Özgür Gündem gazetesinin kapatılması sonra-
sında ben dahil 17 gazeteciye açılan ‘mukavemet’ 
davası ile ilgili daha önce ifade verdiğim halde ver-
memiş gibi gözüküyor olmam sebebiyle” gözaltına 
alındığını ve aynı gün içinde serbest bırakıldığını 
duyurdu.

9 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından telefonla 
aranan iki çocuğun, “sosyal medya paylaşımları” 
gerekçesiyle haklarında açılan bir soruşturma kap-
samında ifadeye çağrıldıkları, daha sonra gittikle-
ri TEM Şube Müdürlüğü’nde gözaltına alındıkları 
öğrenildi. Gözaltına alınan iki çocuğun isimleri 
öğrenilemedi.

14 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında sosyal medya payla-
şımlarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçe-
siyle 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi. 13 kişiden 4’ü 16 Mayıs 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tu-
tuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldı.

16 Mayıs 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında sosyal medya payla-
şımlarında örgüt propagandası yaptıkları gerekçe-
siyle 7 kişi gözaltına alındı.

31 Mart seçimlerinde Kayseri’nin Sarız ilçesine 
bağlı Çağşak köyünde muhtar seçilen Derviş Al-
tun, 2014 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımı 
gerekçesiyle 28 Mayıs 2019 tarihinde ‘örgüt propa-
gandası yapma’ iddiasıyla tutuklandı.

2 Nisan 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçe-
sinde gözaltına alınan yazar Seydo Turgut, 3 Nisan 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 
yaptığı’ iddiasıyla tutuklandı.

5 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş’ın avukatlarından Ramazan Demir hakkında 
Selahattin Demirtaş’ın duruşma sırasında çekilmiş 
fotoğrafını sosyal medya hesapları üzerinden pay-
laştığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın talebiyle 
İstanbul Barosu tarafından disiplin soruşturması 
başlatıldığı öğrenildi.

11 Nisan 2019 tarihinde Siirt’te yapılan ev baskın-
larında ‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propa-
gandası yaptıkları’ iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Yazar Mustafa Sönmez 14 Nisan 2019 tarihinde 
sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gö-
zaltına alındı. Mustafa Sönmez, aynı gün içinde ifa-
de işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

17 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Taksim Gezi Parkı Derneği’nin eski başkan-
larından Mustafa Cevdet Arslan’ın, “Taksim Gezi 
Parkı” isimli bir twitter hesabının sosyal medya 
paylaşımı gerekçe gösterilerek 4 Nisan 2019 ta-
rihinde gözaltına alındığı öğrenildi. Haberlerde, 
Mustafa Cevdet Arslan’ın kendisine ait olmayan 
söz konusu twitter hesabında yer alan profil fotoğ-
rafının, başka bir sosyal medya sitesindeki profil 
fotoğrafı ile aynı olması nedeniyle gözaltına alındı-
ğı bildirildi. Söz konusu twitter hesabından yapılan 
“Mazbatayı siz mi verirsiniz, biz mi gelelim?” şek-
lindeki paylaşımla ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen 
tahrik etme’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle mah-
kemeye sevk edilen Arslan’ın, 5 Nisan 2019 tari-
hinde adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

16 Nisan 2019 tarihinde Adana’da, ‘sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yapmak’ id-
diasıyla gözaltına alınan 11 kişi 18 Nisan 2019 ta-
rihinde mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişilerin isimle-
ri: İlker Gen, Ali Alyakut, Cem Bulut, Mert Çatal-
baş, Necdet Taylan Şahin, Nezir Karabulut, Yılmaz 
İnalöz, Mustafa Kemal Kara, Yücel Eşiyok, Muzaf-
fer Kanat ve Serpil Demirel.
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tutuklandığı öğrenildi. Haberde 7 Almanya vatan-
daşının sosyal medya paylaşımları nedeniyle Tür-
kiye’de hapiste olduğu belirtilmektedir.

8 Ağustos 2019 tarihinde Iğdır’da yapılan ev bas-
kınlarında aralarında belediye meclis üyesi Bülent 
Baydar’ın da olduğu 6 kişi sosyal medya paylaşım-
larında örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gö-
zaltına alındı.

10 Ağustos 2019 tarihinde, Almanya’dan Türkiye’ye 
gelen 2 kişi (Hediye Balkız ve Mehmet Balkız) İs-
tanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesinin ‘sosyal medya payla-
şımları’ olduğu bildirildi.

19 Ağustos 2019 tarihinde Adana’da sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
17 kişi, 21 Ağustos 2019 tarihinde 3’ü ev hapsi ve 
14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bıra-
kıldı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğrenile-
medi.

12 Eylül 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösteri-
lerek 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 
isimleri öğrenilemedi.

23 Eylül 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ilçesinde 
düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP Suruç 
ilçe yöneticisi Hamit Bali’nin de olduğu 3 kişi sos-
yal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözal-
tına alındı.

5 Ekim 2019 tarihinde Muğla’da gözaltına alınan 
HDP Muğla il yöneticisi Ebru Demir, HDP üyesi 
Ali Aybar ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, aynı gün 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yaptıkları’ ge-
rekçesiyle tutuklandı.

Arlet Natali Avazyan isimli 1 kişi, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesinin şikayeti üzerine, sos-
yal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek 8 Ekim 
2019 tarihinde Antalya’da gözaltına alındı. Avaz-
yan’ın 9 Ekim 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldığı öğrenildi.

10 Ekim 2019 tarihinde Denizli’nin Merkez Efen-
di ilçesinde yapılan ev baskınlarında HDP Denizli 
il yöneticisi Sayit Dündar ile Ali Ertaş isimli 1 kişi 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına 
alındı.

13 Haziran 2019 tarihinde Urfa’nın Suruç ve Halfe-
ti ilçelerinde sosyal medya paylaşımları gerekçesiy-
le 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan kişilerin isimleri: Mustafa Karak, Cengiz 
Uğurlu ve Celal Kayran.

13 Haziran 2019 tarihinde Urfa’nın Birecik, Halfeti, 
Suruç ve Hilvan ilçelerinde, sosyal medya payla-
şımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 13 ki-
şiden 5’i 14 Haziran 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandı. 8 kişi ise serbest 
bırakıldı. Tutuklananların ve serbest bırakılanların 
isimleri öğrenilemedi.

19 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Avesta Yayınları editörü ve sahibi Abdullah 
Keskin hakkında yayınevine ait sosyal medya pay-
laşımları gerekçe gösterilerek ‘örgüt propagandası 
yapma’ iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. 
Abdullah Keskin’in soruşturma kapsamında Diyar-
bakır Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdiği 
bildirildi.

Zorunlu askerlik görevini Tekirdağ’daki 8. Mekani-
ze Topçu Tugay Komutanlığı’nda yapan 5 erin ‘sos-
yal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptık-
ları’ iddiasıyla 21 Haziran 2019 tarihinde gözaltına 
alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü 
öğrenildi.

11 Temmuz 2019 tarihinde Adana merkezi bir so-
ruşturma kapsamında Adana ve Antalya’da yapılan 
ev baskınlarında sosyal medya paylaşımlarında 
örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri öğre-
nilemedi.

B.Y. isimli bir kişi 16 Temmuz 2019 tarihinde Si-
vas’ta ‘sosyal medya paylaşımlarında polise hakaret 
ettiği’ gerekçesiyle gözaltına alındı.

1 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Yeşiller ve Sol Parti Aydın İl Eş Sözcüsü 
Nizamettin Aktepe’nin, sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle hakkında açılan davada verilen 3 yıl 9 ay 
hapis cezasının onanması üzerine 22 Temmuz 2019 
tarihinde tutuklanarak cezaevine konulduğu öğre-
nildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Osman B. isimli bir Almanya vatandaşının 
Antalya Havalimanı’nda sosyal medya paylaşımla-
rında örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözal-
tına alındığı ve sevk edildiği mahkeme tarafından 
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31 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Adnan Sütçü isimli Almanya vatandaşı 1 
kişinin annesinin cenazesine katılabilmek için 27 
Aralık 2019 tarihinde geldiği Ankara Esenboğa 
Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi. ‘Sos-
yal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla gözaltına alınan Sütçü’nün, aynı 
gün çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ve 
yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı 
bildirildi.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Hatay’da polisin mü-
dahalesi sonucu yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın 
annesi Emsal Atakan’ın 30 Kasım 2019 tarihinde 
gözaltına alındığı, 1 Aralık 2019 tarihinde ifade iş-
lemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. 
Emsal Atakan’ın sosyal medya hesabından yaptığı 
Dilek Doğan ile ilgili bir paylaşımı gerekçe göste-
rilerek hakkında açılan dava kapsamında gözaltına 
alındığı öğrenildi.
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8.4. KUZEY VE DOĞU SURİYE’YE ASKERİ OPERASYONA 
TEPKİLERE YÖNELİK GÖZALTI ve TUTUKLAMALAR 

Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılma-
sına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 8 Ekim 2019 tarihinde TBMM tarafından onaylanma-
sının ardından 9 Ekim 2019 tarihinde TSK harekata başlandığını duyurdu. TSK 9 Ekim 2019 16.00 
itibarıyla havadan başlayan harekata, akşam saatlerinde kara harekatının eklendiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü 9 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu Su-
riye’ye yönelik başlattığı askeri harekat aleyhinde sosyal medya paylaşımlarının incelendiğini ve 78 
kişi hakkında yasal işlemlere başlandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim 2019 tarihinde yaptığı bir açıklama ile “Barış Pınarı Ha-
rekatı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal barışını hedef alan her türlü yönlendirici haber ile 
operasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarına ilişkin yasal işlemlere başlandığı”nı duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile HDP tarafından 9 
Ekim 2019 tarihinde yapılan açıklama nedeniyle HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin 
Buldan ile HDP milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven ve Berdan Öztürk hakkında ‘ör-
güt propagandası yapmak’, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ ve ‘suçu ve suçluyu 
övme’ iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 11 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma kapsamında, 
500 kişi hakkında inceleme başlatıldığını, 121 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 14 Ekim 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile CHP İstanbul millet-
vekili Sezgin Tanrıkulu’nun, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatına ilişkin olarak, 12 
Ekim 2019 tarihinde twitter hesabındaki paylaşımı ve bazı yayın organlarında yer alan röportajı 
nedeniyle ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama’ iddiasıyla soruşturma başlattığını 
duyurdu.

Anadolu Ajansı’nın 15 Ekim 2019 tarihinde yayınladığı habere göre, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle 839 kişi hakkında 
inceleme başlatıldığı; 9 Ekim 2019 tarihinden bu yana yapılan operasyonlarda 186 kişinin gözaltı-
na alındığı; gözaltına alınan kişilerden 24’ünün tutuklandığı, 40’ı adli kontrol şartıyla olmak üzere 
toplam 78’inin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Harekatla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 7’si çocuk 367 kişi-
nin en az 48’i siyasi partilerin üye ve yöneticileriydi, 1 siyasi partinin genel başkanı ile 2 belediye eş 
başkanı ve 3 belediye meclisi üyesi de gözaltına alındı. 1’i çocuk 43 kişi tutuklandı, 36 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Belediye Eş Başkanları 
Gülşen Özer ve Orhan Ayaz savcılık ifadelerinin 
ardından aynı gün serbest bırakıldı.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Mardin’in Nu-
saybin ilçesinde yapılan ev baskınlarında 8 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: 
DBP Nusaybin ilçe Eş Başkanı Celal Ata, DBP Parti 
Meclisi üyesi Yasemin Demirkaya, HDP’li Nusay-
bin Belediye Meclisi üyeleri Nazım Kök ve Nezir 
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12 Ekim 2019 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığı yaptığı bir açıklama ile TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik sürdürmekte olduğu hare-
kat ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik 
soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında gözaltı ka-
rarı verildiğini duyurdu.

12 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Baş-
savcılığı yaptığı bir açıklama ile TSK’nin Kuzey 
ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımlarına yönelik soruşturma kapsa-
mında Gebze ve Darıca ilçelerinde gözaltına alınan 
2 kişinin tutuklandığını duyurdu.

13 Ekim 2019 tarihinde aynı gerekçeyle Silopi ve 
Cizre ilçelerinde yapılan ev baskınlarında HDP’li 
Silopi Belediye Meclisi üyesi Fehime Saruhan ile 
ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

13 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik sürdürdüğü harekatı ile ilgili 
sosyal medya paylaşımları yaptıkları gerekçesiy-
le Adana’da gözaltına alınan HDP Ceyhan ilçe Eş 
Başkanları Delal Mamuk ve Seyfettin Aydemir aynı 
gün içinde savcılık ifadelerinin ardından serbest bı-
rakıldı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alı-
nan HDP yöneticisi Tahir Özdemir ise ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla tutuklandı.

13 Ekim 2019 tarihinde aynı gerekçeyle Şırnak’ın 
Silopi ve Cizre ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan 11 kişiden HDP’li Silopi Belediye 
Meclisi üyesi Fehime Saruhan 14 Ekim 2019 tari-
hinde tutuklandı. 10 kişi ise serbest bırakıldı.

14 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Diyarbakır’ın 
Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde ya-
pılan ev baskınlarında 9 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi (Berivan Abiş, 
Mahmut Usal, Mehmet Asala ve Murat Okçu) aynı 
gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol 
ve yurtdışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişi 
[Mazlum Kardaş, Muhsin Acar, Barış Savur, Hülya 
Ertaş, C. A. Y. (17)] için ise gözaltı süresinin uza-
tıldığı bildirildi. Gözaltına alınan 1 kişi [C. A. Y. 
(17)] 16 Ekim 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkeme 
tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklan-
dı. 2 kişi ise (Barış Savur ve Mazlum Kardaş) adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin (Cem 
Karadeniz, Hülya Ertaş, Muhsin Acar) ise halen 
gözaltında oldukları bildirildi.

Özbey, HDP Mardin il yöneticisi Neda Alper, HDP 
çalışanları Erhan Mutlu ve Süleyman Akın, Barış 
Annesi Nure Tarlak.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle İzmir’in Menemen, Diki-
li, Aliağa ve Bayraklı ilçelerinde yapılan ev baskın-
larında 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar-
dan isimleri öğrenilenler: Mehmet Aksoy, Behçet 
Gündüz, Muhammed Ayhan ve Mehmet Yüksel. 
Gözaltına alınanlardan 12’si 12 Ekim 2019 tari-
hinde serbest bırakılırken, 1 kişi (Mehmet Aksoy) 
‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle İstanbul’un Üsküdar ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 1’i çocuk 4 kişi gö-
zaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Musa 
Daşdemir, Mahsum Gündüz, Sedat Engin ve M. B. 
isimli çocuk.

12 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları yaptıkları gerekçesiyle Hatay’da gözal-
tına alınan HDP İskenderun ilçe Eş Başkanı Hülya 
Ateş aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘ör-
güt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

12 Ekim 2019 tarihinde Antalya Cumhuriyet Baş-
savcılığı tarafından TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya payla-
şımlarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 
HDP Muratpaşa ilçe yöneticisi Mustafa Berk, ESP 
Parti Meclisi üyesi Songül Şarklı ve SYKP Adana 
il Eş Başkanı Ömer Öztürk hakkında soruşturma 
açıldığı öğrenildi.

12 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik sürdürdüğü harekat ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 
Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Merkez Yürüt-
me Kurulu üyesi Vahit Aba aynı gün ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme 
tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

12 Ekim 2019 tarihinde Şırnak’ta yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yöne-
lik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları yap-
tıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların isimleri öğrenilemedi. Gözaltına alınan 
5 kişi 14 Ekim 2019 tarihinde serbest bırakıldı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü 15 Ekim 2019 tari-
hinde yaptığı açıklama ile TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle 5 kişinin tutuklandığını 
duyurdu.

15 Ekim 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları yap-
tıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden 5’i 
(Reşat Babat, Mehmet Şirin Çelik, İsa Aslan, Hasan 
Şanlı ve Helin Koşan) 16 Ekim 2019 tarihinde çıka-
rıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Erzincan’da yapı-
lan ev baskınında HDP eski il Eş Başkanı Ayhan 
Pakan gözaltına alındı.

16 Ekim tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya pay-
laşımları gerekçe gösterilerek İzmir’de yapılan ev 
baskınında ESP üyesi Ayşe Özen gözaltına alındı.

16 Ekim tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu Suri-
ye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya payla-
şımları gerekçe gösterilerek Çanakkale’de yapılan 
ev baskınında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alı-
nanların isimleri öğrenilemedi.

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Diyarbakır’da 
yapılan ev baskınında Kürdistan Komünist Parti-
si (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek gözaltına 
alındı. Sinan Çiftyürek 17 Ekim 2019 tarihinde adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe 
gösterilerek gözaltına alınan 2’si çocuk 17 kişiden 
9’unun 16 Ekim 2019 tarihinde tutuklandığı öğre-
nildi. 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8 kişi ise 
serbest bırakıldı. Tutuklananların isimleri öğreni-
lemedi.

16 Ekim 2019 tarihinde Çanakkale’de de harekatla 
ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 2 kişi 
gözaltına alındı.

Yine aynı gerekçeyle vicdani retçi Sergen Sucu’nun 
Diyarbakır’daki evinin 14 Ekim 2019 tarihinde 
polis tarafından basıldığı, evde bulunan Sucu’nun 
babaannesi ve dedesinin polis şiddetine maruz kal-
dığı öğrenildi.

14 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi (S. İ., H. B., M. 
A. ve F. A.) gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesinin, 
Nusaybin’de 11 Ekim 2019 tarihinde havan mermi-
si patlamasının ardından haber yapmak üzere böl-
geye gelen İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Çu-
hadaroğlu Solmuşgül’ün şikayeti olduğu öğrenildi.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Mardin’in Nu-
saybin ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 30 kişi için gözaltı süresinin 14 Ekim 2019 
tarihinde uzatıldığı öğrenildi. Basında yer alan ha-
berlerde, gözaltındaki kişilerin avukatları olmadan 
görüşme odalarına alındığı ve gizli tanık olmaya 
zorlandığı iddia edildi.

11 Ekim 2019 tarihinde bir havan mermisinin isa-
bet etmesi sonucunda Urfa’nın Suruç ilçesinde 3 ki-
şinin öldüğü Mehser Mahallesi’ne 14 Ekim 2019 ta-
rihinde taziye ziyaretinde bulunmak isteyen HDP 
Urfa milletvekilleri Nimettullah Erdoğmuş ve Ayşe 
Sürücü’nün mahalleye girişinin polis tarafından 
engellendiği öğrenildi.

15 Ekim 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları yaptık-
ları gerekçesiyle en az 6 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimleri öğreni-
lenler: Savaş Görer, Özgenç Karakaş, Hülya Antil, 
Diyar Işık, Hikmet Şengül, Mehmet Reşat Babat.

15 Ekim 2019 tarihinde aynı gerekçeyle Malatya’da 
yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına alındı. Gö-
zaltına alınanların isimleri: EMEP il Başkanı Kemal 
Gültekin, EMEP il yöneticisi Beyhan Bali ve HDP 
Akçadağ ilçe Eş Başkanı Sezgin Yaylagül, HDP yö-
neticisi Salih Sertkaya.

12 Ekim 2019 tarihinde aynı gerekçeyle Bingöl’de 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişi-
den 3’ü (Serhat Atsız, Niyazi Azak ve Muhittin Sav) 
15 Ekim 2019 tarihinde ‘örgüt propagandası yap-
mak’ iddiasıyla tutuklandı. 7 kişinin ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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17 Ekim 2019 tarihinde Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan Sosyalist Kadın 
Meclisleri merkez yürütme kurulu üyesi Satiye Ok, 
Özgür Genç Kadın üyesi Helin Yağmur, Sosyalist 
Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi Sedat Türlü 
ile Kürdistan Komünist Partisi (KKP) üyesi Yaşar 
Kazıcı 19 Ekim 2019 tarihinde serbest bırakıldı. Sa-
tiye Ok basında yer alan ifadelerinde gözaltına alı-
nırken ve gözaltınca cinsel taciz ve saldırı tehdidine 
maruz kaldığını, eve kapıyı kırarak giren polislerin 
ters kelepçe uygulayarak kendisini yere yatırdığını 
ve bu sırada polisin fiziksel ve sözlü şiddetine ma-
ruz kaldığını belirtti. Helin Yağmur ise basında yer 
alan ifadelerinde şunları belirtti: “2 saat boyunca iş-
kence gördük. Tecavüzle tehdit edildik, yüzlerimiz 
coplandı. Silahın kabzası ile taciz edildim. Cüzda-
nımdan paramı çalmışlar.”

18 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Urfa’da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan HDP Birecik ilçe Eş 
Başkanı Ömer Karadağ, aynı gün çıkarıldığı mah-
keme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bıra-
kıldı.

18 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle Diyarbakır’da yapılan ev 
baskınlarında 2 kişinin (Osman Demir ve Barış 
Erişen) gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 20 Ekim 2019 tari-
hinde yaptığı TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye 
yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçesiyle 14 kişinin gözaltına alındığını duyur-
du. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğrenileme-
di.

18 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile protestolara katıla-
cakları gerekçesiyle İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 
gözaltına alınan 3 çocuk 21 Ekim 2019 tarihinde 
serbest bırakıldı.

28 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatına dair sosyal medya pay-
laşımı gerekçesiyle, 18 Ekim 2019 tarihinde Urfa’da 
yapılan ev baskınında gözaltına alınan Mahmut 
Polat ile çocukları M. A. P (17) ve S. P. (20) isimli 
3 kişinin evlerinde ve gözaltında polis şiddetine ve 
tehdidine maruz kaldıkları öğrenildi. Haberde, ka-

17 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçesiyle Devrimci Parti üyesi Nüpelda Çelik ile 
Meşale dergisi editörü Özgür Sazlık gözaltına alın-
dığı öğrenildi.

17 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle Kocaeli’nin Gebze ilçe-
sinde yapılan ev baskınlarında 4 kişi, Adana’da 13 
kişi, Denizli’de 8 kişi, Ankara’da 10 kişi, Urfa’da 1 
kişi, Mardin’de 8 kişi, Elazığ’da 14 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri öğrenilemedi.

17 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları gerek-
çe gösterilerek Bursa, Kocaeli, Antalya ve Konya’da 
gözaltına alınan 8 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 
Tutuklanan kişilerin isimleri öğrenilemedi.

17 Ekim 2019 tarihinde Çanakkale’de yapılan ev 
baskınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye 
yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçesiyle en az 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltı-
na alınanlardan isimleri öğrenilenler: HDP merkez 
ilçe başkanı Hamit Kılıç, HDP Biga ilçe başkanı 
Abdülhamit Aytaç, HDP Gelibolu ilçe yöneticisi 
Fahrettin Aydın, HDP Biga eski ilçe başkanı Meh-
met Aytaç, Beşir Şeker, Azmi Karali.

11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Mardin’in Nu-
saybin ilçesinde yapılan ev baskınlarında gözaltına 
alınan 30 kişi için gözaltı süresinin 17 Ekim 2019 
tarihinde ikinci kez uzatıldığı öğrenildi.

15 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yöne-
lik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ge-
rekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 3’ü 17 Ekim 
2019 tarihinde tutuklandı. Tutuklanan kişilerin 
isimleri öğrenilemedi.

16 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek Adana’da yapılan 
ev baskınlarında gözaltına alınan 10 kişiden 3’ünün 
‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla çıkarıl-
dıkları mahkeme tarafından 18 Ekim 2019 tarihin-
de tutuklandıkları öğrenildi.
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10 ve 11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Mardin’de 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 
2’si (HDP Gençlik Meclisi üyeleri Hatice Büşra Ku-
yun ve Hamza Ağırman) 22 Ekim 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 
tutuklandı. 2 kişi (Özgür Bulut ve Yasemin Demir-
kaya) ise serbest bırakıldı.

23 Ekim 2019 tarihinde Kocaeli’nde yapılan ev bas-
kınlarında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey 
ve Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek HDP il yö-
neticileri Teyyar Özkaya, Adnan Ediş ve Siracettin 
Başboğa gözaltına alındı. 2 kişi (Teyyar Özkaya ve 
Siracettin Başboğa) 24 Ekim 2019 tarihinde çıka-
rıldıkları mahkeme tarafından ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. 1 kişi (Adnan Ediş) 
ise serbest bırakıldı.

22 Ekim 2019 tarihinde Sakarya’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişiden 2’si 
(Mehmet Mehdi Keklik ve Adem Özğan) 23 Ekim 
2019 tarihinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklan-
dı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sakarya İl 
Eş Başkanı Nahide Doğan ise adli kontrol şartı ve 
yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

22 Ekim 2019 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 4 
kişiden 1’i (Mehmet Ali Baş) 23 Ekim 2019 tarihin-
de çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘örgüt propa-
gandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı. 3 kişi (HDP 
Kuşadası ilçe Eş Başkanı Hanife Gedik, ilçe yöneti-
cileri Taner Akdemir, Fuat Öztürk) ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

23 Ekim 2019 tarihinde Malatya’nın Hekimhan il-
çesinde yapılan ev baskınında aynı gerekçeyle gö-
zaltına alınan 2 kişiden HDP ilçe Eş Başkanı Mu-
harrem Özbey 24 Ekim 2019 tarihinde adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılırken Aziz Polat ‘örgüt pro-
pagandası yapma iddiasıyla tutuklandı.

24 Ekim 2019 tarihinde Adıyaman’da yapılan ev 
baskınlarında aynı gerekçeyle 5 kişi gözaltına alın-
dı. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğrenilemedi.

pıyı kırarak eve giren polislerin Mahmut Polat ile 2 
çocuğunu yere yatırıp ters kelepçe uyguladığı, daha 
sonra M. A. P. ve S. P.’yi ayrı bir odaya alarak fizik-
sel şiddet uyguladığı, Mahmut Polat’ı “Devlet bize 
vur emri vermiş. Sizi öldürebiliriz’ diyerek tehdit 
ettiği belirtilmektedir. Gözaltına alındıktan sonra 
götürüldükleri Terörle Mücadele Şubesi’nde Mah-
mut Polat ile S. P.’nin fiziksel şiddete maruz kaldığı, 
sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede ise 
gözaltı aracından çıkarılmadıkları ve doktoru hiç 
görmedikleri bildirildi.

10 ve 11 Ekim 2019 tarihinde TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Mardin’de 
yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 19 kişi-
den 1’i (HDP il yöneticisi Abidin Unay) 21 Ekim 
2019 tarihinde mahkeme tarafından ‘örgüt üyesi 
olma’ iddiasıyla tutuklandı. 18 kişi ise adli kontrol 
şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 
4 kişinin halen gözaltına olduğu bildirildi.

22 Ekim 2019 tarihinde Sakarya’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek HDP Sakarya il Eş Başkanı 
Nahide Doğan’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi 
gözaltına alındı.

22 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yöne-
lik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları ge-
rekçe gösterilerek 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan ismi öğrenilen kişi: Sinem Deniz Ok. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklama 
ile söz konusu soruşturma kapsamında 2 kişi hak-
kında daha yakalama kararı bulunduğunu duyur-
du.

22 Ekim 2019 tarihinde Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu 
Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya 
paylaşımları gerekçe gösterilerek 4 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri: HDP Kuşa-
dası ilçe Eş Başkanı Hanife Gedik, ilçe yöneticileri 
Taner Akdemir, Fuat Öztürk ve Mehmet Alibas.

22 Ekim 2019 tarihinde Osmaniye’de yapılan ev 
baskınlarında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye 
yönelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımla-
rı gerekçe gösterilerek HDP üyesi 2 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların isimleri: İsmail Esen 
ve Mehmet Durdu.
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2 Kasım 2019 tarihinde Adana’nın Ceyhan ilçesin-
de aynı gerekçeyle gözaltına alınan 5 kişinin aynı 
gün içinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin isimleri öğre-
nilemedi.

22 Kasım 2019 tarihinde Adana’da yapılan ev bas-
kınlarında, TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
gerekçe gösterilerek 46 kişi gözaltına alındı. Gözal-
tına alınanların isimleri öğrenilemedi.

16 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyonunu 
protesto etmek için CHP Şişli ilçe binasını işgal 
ederken gözaltına alınan ve 18 Ekim 2019 tarihinde 
tutuklanan DEV-GÜÇ üyesi 3 kişinin (Can Çıldır, 
Ali Düzkün ve Gamze Taşçı), haklarında İstanbul 
33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6 
Aralık 2019 tarihinde görülen ilk duruşmasında 
tahliye edildikleri öğrenildi.

23 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
sanatçı Ferhat Tunç hakkında sosyal medya hesa-
bında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
operasyonuna tepki gösterdiği paylaşımları gerek-
çesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

24 Ekim 2019 tarihinde HDP Parti Meclisi üyesi 
Reber Varhan, Batman’da gözaltına alındı. Gözaltı 
gerekçesinin TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik harekatı ile ilgili sosyal medya paylaşımları 
olduğu öğrenildi. Reber Varhan, 26 Ekim 2019 tari-
hinde çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

31 Ekim 2019 tarihinde, Hatay’ın İskenderun il-
çesinde yapılan ev baskınında TSK’nin Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik harekatı ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan, 
HDP üyesi Fatma Güreş isimli 1 kişi, aynı gün için-
de serbest bırakıldı.

2 Kasım 2019 tarihinde, Hatay’da yapılan ev bas-
kınında TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik 
harekatıyla ilgili sosyal medya paylaşımları gerek-
çesiyle gözaltına alınan 4 kişi (HDP il yöneticisi 
Murat Açıkgöz ile parti üyeleri Salih Varışlı, Fik-
ret Pirinç ve Mazhar Bayam) aynı gün içinde adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Kasım 2019 tarihinde Mersin’de yapılan ev bas-
kınlarında aynı gerekçeyle 3 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan kişilerin isimleri: HDP Gençlik 
Meclisi üyeleri Tuba Salman, Şahin İlhan ve Yılmaz 
Budak.
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nin, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla gözaltına 
alındığı öğrenildi.

16 Mart 2019 tarihinde Denizli’de ‘sosyal medya 
paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret etti-
ği’ iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman Uzel (59) 
isimli bir kişi, 18 Mart 2019 tarihinde sevk edildiği 
mahkeme tarafından tutuklandı.

E.Ç. isimli bir kişi 26 Mart 2019 tarihinde Edirne’de 
sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla gözaltına alındı.

Avukat Sertuğ Sürenoğlu, 15 Nisan 2019 tarihin-
de İstanbul’daki Çırağan Sarayı önünde Cumhur-
başkanı’nın korumaları tarafından alıkonularak, 
işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldı. 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla mahkeme-
ye sevk edilen Sertuğ Sürenoğlu, mahkeme tarafın-
dan ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 9 Mayıs 2019 
tarihinde basında yer alan haberlerden, yürütülen 
soruşturma kapsamında savcılığın talimatı üzeri-
ne hazırlanan bilirkişi raporunda Sürenoğlu’nun 
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğine ilişkin herhan-
gi bir tespit yer almadığı, incelenen görüntülere 
dayanarak Sürenoğlu’nun “bir düğün için bu olur 
mu” demesi üzerine bazı korumaların ve polislerin 
geri dönerek Sürenoğlu’nun koluna girerek kendi-
sini götürdüğünün tespit edildiği öğrenildi.

Sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 
gözaltına alınan İ. B. isimli bir kişi, 22 Nisan 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuk-
landı.

23 Nisan 2019 tarihinde ‘sosyal medya paylaşım-
larında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ ve ‘örgüt 
propagandası yaptığı’ iddialarıyla Ankara’da gözal-
tına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihba-
rat Daire Başkanı Sabri Uzun, 26 Nisan 2019 tari-
hinde tutuklandı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde 
Zonguldak’a bağlı Karaman beldesinde MHP’den 
Belediye Başkan adayı Cevdet Aldağ, 6 Ocak 2019 
tarihinde ‘sosyal medya paylaşımlarında Cumhur-
başkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla gözaltına alın-
dı. Aynı gün içinde mahkemeye sevk edilen Cevdet 
Aldağ, tutuklandı.

11 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ali Şahin (75) isimli bir kişinin İstanbul’un 
Maltepe ilçesinde gittiği bir kahvehanede konuşur-
ken Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltı-
ma alındığı öğrenildi. Tutuklama istemiyle mah-
kemeye sevk edilen Ali Şahin’in, aralarında “Bir 
Liderin Doğuşu Recep Tayyip Erdoğan” isimli bir 
kitabın da olduğu 24 kitabı okuma ve özetleme şartı 
ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

7 Mart 2019 tarihinde Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 
yapılan ev baskınlarında 9 kişi ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ iddiasıyla 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri 
öğrenilenler: Hişman Cin, Murat Çalağan, Serdar 
Dodıkanlı, Faysal Adal. alınan 9 kişiden 4’ü ‘devlet 
büyüklerine hakaret etmek’ iddiasıyla 8 Mart 2019 
tarihinde tutuklandı. Tutuklananların isimleri: 
Hişman Cin, Deniz Ulumasan, İbrahim Halil Ku-
din, Şeyhmus Egemen. 5 kişinin ise serbest bırakıl-
dığı öğrenildi.

11 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 24 Şubat 2019 tarihinde günü Ankara’dan Bur-
dur’a gitmekte olan bir otobüsün şoförü R. K. isimli 
kişinin, otobüsteki yolculardan birinin, üzerinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğra-
fının olduğu bir gazete sayfasının yerde serili olma-
sı nedeniyle kendisinden şikayetçi olması üzerine, 
Burdur Otogarı’nda gözaltına alındığı öğrenildi. 
R. K.’nin polisteki ifade işlemlerinin ardından aynı 
gün serbest bırakıldığı öğrenildi.

12 Mart 2019 tarihinde Nevşehir’in Hacı Bektaş 
ilçesinde, ÖDP üyesi Cuma Erden isimli bir kişi-

8.5. CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET GEREKÇESİYLE 
GÖZALTINA ALINAN ve TUTUKLANAN KİŞİLER

Tespitlerimize göre Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle 2019 yılında gözaltına alınan kişi sayısı 
en az 31’dir. Bu kişilerin 16’sı tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 
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7 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, ÖDP üyesi Can Güneş isimli bir kişinin ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri 
hedef gösterdiği’ iddialarıyla tutuklandığı öğrenil-
di.

27 Kasım 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında gözaltına alınan 4 kişiden 1’i (Adnan 
Ünlü) ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, 1’i (İdris De-
mirbaş) ise ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
28 Kasım 2019 tarihinde tutuklandı. 2 kişinin (Gül 
Ekinci Benek ve ismi öğrenilemeyen bir kişi) adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

28 Kasım 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İstanbul’un Çatalca ilçesinde Dürdane Özsel-
gin (63) isimli 1 kişinin, pazar alışverişi yaparken 
çıkan tartışmada ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ 
iddiasıyla hakkında yapılan şikayet üzerine, konuk 
olarak gittiği bir arkadaşının evinden jandarma ta-
rafından gözaltına alındığı öğrenildi. Dürdane Öz-
selgin’in kullanması gereken ilaçları yanına alması-
na izin verilmediği bildirildi. Dürdane Özselgin’in 
29 Kasım 2019 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tara-
fından yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

13 Mayıs 2019 tarihinde Kırklareli’nde T.B. isimli 1 
kişinin ‘sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaş-
kanı’na hakaret ettiği’ gerekçesiyle gözaltına alındı-
ğı öğrenildi.

M. S. S. isimli bir kişi 26 Mayıs 2019 tarihinde Te-
kirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ‘sosyal medya payla-
şımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ ge-
rekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Eskişehir’de gözaltına alı-
nan Kamil T. isimli bir kişi 27 Mayıs 2019 tarihinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla 9 Haziran 2019 tarihinde 
Muğla’nın Yatağan ilçesinde gözaltına alınan A.B.Y. 
isimli bir kişinin aynı gün içinde sevk edildiği mah-
keme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

AKP Turgutlu ilçe başkanının sosyal medya pay-
laşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği id-
diasıyla şikayetçi olması üzerine 25 Temmuz 2019 
tarihinde Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına 
alınan avukat Mehmet Demirlek, aynı gün içinde 
sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Savcılığın bir üst mahkemeye 
yaptığı itiraz üzerine Mehmet Demirlek tekrar gö-
zaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından 
tutuklandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde jandarma tarafın-
dan yapılan yol kontrolünde jandarma ile tartıştı-
ğı ve bu sırada ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ 
iddiasıyla gözaltına alınan Adana’nın Kozan ilçesi-
ne bağlı Akdam köyünün muhtarı Mustafa U. 18 
Ağustos 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret etme’ ve 
‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından tu-
tuklandı.
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Akit TV’de 10 Kasım 2015 tarihinde yayınlanan 
“Zulüm 1938’de son buldu” başlıklı bir haber ne-
deniyle sorumlu müdür Ali Özken hakkında ‘Ata-
türk’ün hatırasına alenen hakaret’ iddiasıyla Kü-
çükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 5 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Ali Özken’in beraatına karar 
verdi.

1 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşayan Kadir 
Göçek isimli 1 kişinin sosyal medya paylaşımların-
da ‘Atatürk’e hakaret ettiği’ iddiasıyla tutuklandığı 
öğrenildi.

Murat K. isimli bir öğretmen hakkında ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Atatürk’e hakaret ettiği’ 
iddiasıyla Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 29 Ocak 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘Atatürk’ün hatıra-
sına alenen hakaret’ suçundan 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

18 Adli İstatistikler 2019, s. 45. Erişmek için: http://
www.adlisicil.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/
1062020170359HizmeteOzel-2019-bask%C4%B1-%-
C4%B0SA.pdf

8.6. ATATÜRK’E HAKARET GEREKÇESİYLE GÖZALTINA 
ALINAN, TUTUKLANAN ve YARGILANAN KİŞİLER

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adli İstatistikler 2019 Raporu’nda ceza mahkemelerinde-
ki davalarda suç sayılarının suç türüne göre dağılımını gösteren tabloya göre, 5816 sayılı Atatürk 
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarınca 1431 kişiye dava açılmıştır. Bu kişilerin 112’si 
çocuktur.18
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Oyuncu Berna Laçin hakkında bir sosyal medya 
paylaşımı gerekçe gösterilerek ‘Halkın bir kesimi-
nin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ 
iddiasıyla İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 19 Şu-
bat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Berna La-
çin’in beraatına karar verdi.

Aziz Turay isimli bir kişi hakkında sosyal medya-
da hesaplarından beğendiği 2 paylaşım nedeniyle 
Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davada mahkemenin 28 Şubat 2019 tarihinde Aziz 
Turay’ı ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 
6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdığı ve hük-
mün açıklanmasını geri bıraktığı öğrenildi.

14 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Daire-
si’nin, İHD Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hayret-
tin Pişkin hakkında, sosyal medya paylaşımı nede-
niyle yargılandığı davada Çanakkale 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 6 aylık hapis 
cezasını bozarak Pişkin’in beraatına karar verdiği 
öğrenildi. Hayrettin Pişkin hakkında, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonu-
nu eleştirdiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle 
dava açılmıştı. Mahkeme, kararında, “sosyal med-
ya paylaşımının eleştiri niteliği taşıdığı ve şiddet 
çağrısı veya daveti içermediği”ni belirterek Pişkin 
hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması-
na da hükmetti. Gerekçeli kararda şu ifadeler yer 
aldı:  “Çoğunluğa muhalif olanlar da dahil olmak 
üzere düşüncelerin her türlü araçla açıklanması, 
açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi 
gerçekleştirmek ve gerçekleştirme konusunda ikna 
etmek çoğulcu demokratik düzenin gereklerinden-
dir (…) Demokratik toplumun ana temellerinden 
olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile 
basın özgürlüğü, sadece lehte olduğu kabul edilen 
veya zararsız veya ilgilenmeye değmez ve önemsiz 
görülen ‘düşünceler’ için değil, devletin veya toplu-

21 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ekşi Sözlük sitesi yazarı Volkan Y. hakkında 
sitede yaptığı bir yorum ile ilgili olarak Kocaeli 
Karamürsel Savcılığı tarafından ‘halkı kin ve düş-
manlığa tahrik ve aşağılama’ iddiasıyla iddianame 
hazırlandığı ve bu soruşturma kapsamında Vol-
kan Y.’nin Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de talimatla ifade verdiği öğrenildi. İddianamede 
Volkan Y.’nin yaptığı yorumda ‘Osmanlı soyundan 
gelenleri kastettiğinin ve buna bağlı olarak halkı 
aşağılama yönünde yeterli şüphenin oluştuğunun’ 
ifade edildiği bildirildi.

Seydi Turgut isimli bir kişiye Urfa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından açılan davada, 16 Ocak 
2019 tarihinde ‘sosyal medya paylaşımlarında ör-
güt propagandası yapma’ suçundan 1 yıl 10 ay hapis 
cezası verildiği ve bu cezanın Antep Bölge Adliye 
Mahkemesi tarafından onandığı öğrenildi.

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinin imza-
cısı akademisyen ve avukat Hanifi Barış hakkında 
‘sosyal medya paylaşımlarında örgüt propagandası 
yaptığı’ iddiasıyla İstanbul 29. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. Hanifi Barış duruşmada 
hazır bulundu ve savunma yaptı. Savunmaların 
ardından mahkeme Hanifi Barış’ı ‘örgüt propa-
gandası yapma’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
Hanifi Barış 4 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmış 
ve hakkında açılan davanın 18 Eylül 2018 tarihinde 
görülen ilk duruşmasında yurt dışı yasağı ve adli 
kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Avukat Ahmet Çevik hakkında yaptığı sosyal med-
ya paylaşımlarında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen 
tahrik ettiği’ iddiasıyla Antalya 17. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
13 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Ahmet 
Çevik’in beraatına karar verdi.

8.7. SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇESİYLE 
YARGILANAN KİŞİLER

2019 yılında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan kişi sayısı en az 
13’tür. Bu kişilerden 7’si toplam 15 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ve 73.740 TL para cezası ile cezalan-
dırıldı, 2 kişi ise beraat etti. 
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iddiasıyla İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 
Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Selen 
Pınar Işık’ı ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kulla-
nılmasını alenen özendirme’ suçundan 5 yıl 10 ay 
hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme Burak Aydoğduoğlu’nun 
ise beraatına karar verdi.

Halil İncesoy isimli bir kişi hakkında ‘sosyal medya 
paylaşımlarında örgüt propagandası yaptığı’ gerek-
çesiyle Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 24 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Ailesine ait düğün görüntülerini sosyal 
medya hesabı üzerinden paylaşan Halil İncesoy, 
‘örgüt propagandası yapma’ gerekçesiyle 1 yıl 2 ay 
hapis cezası ile cezalandırıldı, mahkeme hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında 2016 yılındaki sosyal 
medya paylaşımlarında dönemin Başbakanı ‘Binali 
Yıldırım’a hakaret ettiği’ gerekçesiyle İstanbul 16. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 24 Ekim 2019 tarihinde başlandı. Mahkeme 
yurtdışında bulunan Ferhat Tunç’un savunmasının 
istinabe yoluyla alınmasına karar vererek duruşma-
yı 14 Nisan 2020 tarihine erteledi.

EMEP Aydın il yöneticisi Sürmeli Bal hakkında 
TSK’nın Afrin’e yönelik operasyonunu eleştiren 
sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Aydın 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 24 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Sürmeli Bal’ın ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verdi. Sürmeli Bal 14 Şubat 2018 
tarihinde gözaltına alınıp 17 Şubat 2018 tarihinde 
tutuklanmış, hakkında açılan davanın 8 Haziran 
2018 tarihinde görülen ilk duruşmasında tahliye 
edilmişti.

30 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu 
ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaşamını 
yitiren Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel hak-
kında, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Çor-
lu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma 
başlatıldığı ve Mısra Öz Sel’in ifade vermeye çağ-
rıldığı öğrenildi.

mun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı 
gelen, onları rahatsız eden haber ve düşünceler için 
de uygulanır (…) Terör örgütünün propagandası 
suçunun oluşabilmesi için, örgütün ‘cebir, şiddet 
veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek 
veya övecek veya teşvik edecek şekilde’ yapılması 
zorunlu kılınarak, sınırlamanın Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesine uygun hale getirilmesi amaçlan-
mıştır (…) Terörle mücadele de bir hukuk rejimi-
dir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlü-
lüklerin ihmal edilebileceği bir alan değildir.”

Aralarında gazeteciler Sibel Hürtaş, Hayri Demir, 
Özgürlükçü Demokrasi gazetesi çalışanı Barış Cey-
han ile İHD MYK üyesi Nuray Çevirmen’in de ol-
duğu 11 kişi hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Afrin’e yönelik askeri operasyonu ile ilgili sosyal 
medya paylaşımları ve yaptıkları haberler gerekçe 
gösterilerek Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 27 Mart 2019 tarihin-
de devam edildi. Duruşmada savcı esas hakkında-
ki mütalaasını sundu ve Hayri Demir, Bengü Aslı 
Bayramoğlu, Hüseyin Gökdemir, Osman Konukçu, 
Lezgin Tekay, Muhammed Barış Ceyhan ve Saim 
Serin’in ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan ce-
zalandırılmasını istedi. Mahkeme ayrıca 11 kişi ile 
ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca 
yargılanmaları için suç duyurusunda bulunulması-
nı talep etti. Daha sonraki duruşmalar 3 Temmuz 
ve 3 Ağustos 2019 tarihlerinde görüldü. Dava 2020 
yılında devam etmektedir.

Yazar Bülent Tekin hakkında sosyal medya pay-
laşımları gerekçe gösterilerek Diyarbakır 11.Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 29 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt propagandası yapma’ suçundan Bülent Te-
kin’i 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırdı ve hük-
mün açıklanmasını geri bıraktı.

A. A. isimli bir kişi hakkında sosyal medya payla-
şımlarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 
hakaret ettiği iddiasıyla Kayseri 16. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 
Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme A. A.’yı 
7 bin 80 TL adli para cezası ile cezalandırdı ve hük-
mün açıklanmasını geri bıraktı.

‘Pucca’ olarak bilinen Selen Pınar Işık ve ‘Burry 
Soprano’ olarak bilinen rap şarkıcısı Burak Aydoğ-
duoğlu hakkında sosyal medya paylaşımlarında 
‘uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri’ 
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Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Po-
lat hakkında “Erdoğan ailesiyle ilgili bu iddialara 
muhatapları ne diyor?” başlıklı yazısında ‘Cumhur-
başkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Bakırköy 31. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk du-
ruşması 7 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Duruşma-
da Fatih Polat’ın avukatı iddianın basın suçu kapsa-
mında olduğun belirtti ve dava ile ilgili mahkeme-
nin yetkisizlik kararı verip dava dosyasını Bakırköy 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep 
etti. Mahkeme talebi reddetti ve duruşmayı ertele-
di. 14 Mayıs ve 17 Eylül 2019 tarihlerinde görülen 
duruşmalardan sonra 14 Kasım 2019 tarihinde gö-
rülen karar duruşmasında mahkeme Fatih Polat’ın 
beraatına karar verdi.

Aralarında HDP Mudanya ilçe eski Eş Başkanı Me-
diha Azra Güllüpınar’ın da olduğu 10 kişi hakkın-
da 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nı protesto etmek 
için Bursa’nın Mudanya ilçesinde yapılan eylemde 
atılan “Katil Erdoğan” sloganını attıkları gerek-
çesiyle Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 16 Şubat 2019 ta-
rihinde görüldü. Mahkemeye sunulan bilirkişi ra-
porunda 9 kişinin söz konu sloganı attığının tespit 
edildiğinin fakat Mediha Azra Güllüpınar’ın söz 
konusu sloganı attığının tespit edilmediğinin belir-
tildiği öğrenildi. Mahkeme bu rapora rağmen Me-
diha Azra Güllüpınar’ı eylemde yaptığı konuşma 
nedeniyle ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 
yıl 2 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve cezayı 
ertelemedi. Mahkeme diğer 9 sanığı da aynı suçtan 

Yazar Perihan Mağden, gazeteciler Tunca Öğreten, 
Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar Tekin hakkında 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla İstanbul 2. 
Asliye Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 10 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Perihan Mağden ile Tunca Öğreten’in ayrı ayrı 7 
bin Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına, 
Orhan Şahin ile Mehmet Çağlar Tekin’in beraatına 
karar verdi.

Gazeteci Canan Coşkun hakkında, gazeteciler Can 
Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasına ilişkin 
yazdığı “Erdoğan buyurdu, gazetecilik tutuklandı” 
haberi nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın görülmesine 24 Ocak 2019 
tarihinde başlandı. İddianamede Canan Coşkun’un 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan cezalandı-
rılması istenmektedir. Duruşmada avukatlar Basın 
Kanunu uyarınca dava açılabilmesi için tanınan 
dört aylık sürenin aşıldığını belirtip davanın düşü-
rülmesini talep etti. Mahkeme talepleri bir sonraki 
duruşmada karara bağlamak üzere davayı erteledi. 
20 Haziran 2019 tarihinde görülen karar duruşma-
sında mahkeme Canan Coşkun’un beraatına hük-
metti.

Sinan N. adlı bir kişi hakkında sosyal medya payla-
şımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia-
sıyla Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 5 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Sinan N.’yi 1 yıl 2 ay hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.

19 Adli İstatistikler 2019, s. 41.

8.8. CUMHURBAŞKANI’NA HAKARET GEREKÇESİYLE 
YARGILANAN KİŞİLER

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Adli İstatistikler 2019 Raporu’nda ceza mahkemelerindeki 
davalarda suç sayılarının suç türüne göre dağılımını gösteren tabloya göre, Türk Ceza Kanunu’nun 
299, 300 ve 301. maddeleri uyarınca “Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlı-
ğına Karşı Suçlar” kapsamında 3’ü tüzel kişi olmak üzere 13.990 kişiye dava açılmıştır. Bu kişilerin 
438’i çocuktur.19 Bu davaların 4.291’inde hapis ya da para cezası, 1.970’inde ise beraat kararı alın-
mıştır. 

Tespitlerimize göre 2019 yılı içinde Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle aralarında TİHV Baş-
kanı Şebnem Korur Fincancı’nın, gazetecilerin ve eski milletvekillerinin de olduğu 89 kişi hakkında 
açılan davalarda 27 kişi toplam 47 yıl 8 ay 28 gün hapis ve 63,840 TL para cezasıyla cezalandırıl-
mış, 6 kişi ise beraat etmiştir. 



Düşünce ve İfade ÖzgürlüğüTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

413Türkiye İnsan Hakları Vakfı

T. C.’nin ise suçlamaları reddederek babasıyla arası-
nın bozuk olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca A. 
T. C.’nin babası M.C. hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret’ iddiasıyla şikayette bulunduğu, savcılığın 
M.C. hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı 
verdiği, A. T. C. hakkında kovuşturma başlatmak 
için ise Adalet Bakanlığı’ndan izin beklendiği bildi-
rildi. Söz konusu haberlerde görüşüne başvurulan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz; Erdoğan’ın, 
Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığı 2014’ten 
itibaren Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘Cumhur-
başkanına hakaret’ suçlamasıyla toplam 66 bin 691 
soruşturma ve 12 bin 305 dava açıldığını belirtti.

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkında ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla İstanbul 20. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın görülmesine 6 Mart 2019 
tarihinde devam edildi. Savunmaların ardından 
mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan hakkında 2016 yı-
lında yazdığı bir yazıda ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla İstanbul 30. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 19 Mart 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Ahmet Altan’ı 
11 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve daha 
sonra bu cezayı 7 bin TL adli para cezasına çevirdi.

PSAK Diyarbakır Şube Başkanı Cafer Koluman 
hakkında 10 Ekim Ankara Gar Katliamı ile ilgili 
sosyal medya paylaşımlarında ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın hazırlanan iddianamenin 20 Şubat 
2019 tarihinde Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahke-
mesi tarafından kabul edildiği öğrenildi. Davanın 
ilk duruşmasının 1 Nisan 2019 tarihinde görülece-
ği bildirildi.

HDP eski Grup Başkanvekili ve Diyarbakır millet-
vekili İdris Baluken hakkında 7 Ağustos 2016 tari-
hinde Batman’da yaptığı konuşmada sarf ettiği “Bir 
diktatörün etrafında tek lider, tek miting diyorlar” 
sözleri nedeniyle Batman 1. Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın görülmesine 5 Nisan 
2019 tarihinde devam edildi. İddianamede İdris 
Baluken’in ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 
cezalandırılması istenmektedir. İdris Baluken SE-
GBİS aracılığıyla savunma yapmayı kabul etmediği 
için duruşmaya katılmadı. Mahkeme bir sonraki 
duruşma İdris Baluken’in SEGBİS odasına zorla 

1 yıl 5 ay ile 1 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda 
hapis cezası ile cezalandırdı ve cezaları erteledi.

Yazar Perihan Mağden ve gazeteci İnan Ketenciler 
hakkında Nokta dergisinin Nisan 2016 tarihinde 
çıkan sayısında yer alan bir yazıda ‘Cumhurbaşka-
nı’na hakaret edildiği’ iddiasıyla İstanbul 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 21 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Perihan Maden’i 7,000 TL adli para cezası ile ceza-
landırdı. Mahkeme İnan Ketenciler’in ise beraatına 
hükmetti. 

22 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Özgür Gençlik dergisinin 32. sayısını dağıtan 
Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) 
üyesi 5 kişi hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ 
iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. Derginin 
söz konusu sayısı hakkında toplatma kararı olma-
dığı bildirildi.

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla Di-
yarbakır 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 26 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı. 
Avukatı Figen Yüksekdağ’ın mahkemede hazır edi-
lerek savunmasının alınmasını talep etti. Bu talebi 
kabul etmeyen mahkeme kararını açıkladı ve Figen 
Yüksekdağ’ı 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

28 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Ü. N. isimli bir kişi hakkında ‘sosyal medya 
paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ 
iddiasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından bir iddianame hazırlandığı öğrenildi. 
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ü. N.’ye 
ait sosyal medya paylaşımları ile ilgili ‘halkın bir 
kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge 
farklılığına dayanarak alenen aşağılama’, ‘halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağı-
lama’ ve ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine 
görevlerinden dolayı hakaret etme’ iddialarıyla ayrı 
bir iddianame daha hazırladığı bildirildi. Bu iddia-
name ile ilgili davanın Ankara Batı 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görüleceği öğrenildi.

4 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden 
M. C. isimli bir kişinin kızı A. T. C. hakkında ‘Cum-
hurbaşkanı’na hakaret’ ettiği iddiasıyla 14 Ocak 
2019 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
şikayette bulunduğu, 17 Ocak 2019 tarihinde hak-
kında açılan soruşturma kapsamında ifade veren A. 
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Deniz Avcı isimli bir kişi hakkında karikatürist 
Sefer Selvi ve Musa Kart’ın karikatürlerini sosyal 
medya hesabında paylaştığı gerekçesiyle Balıkesir 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 24 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan De-
niz Avcı’yı 2 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırdı 
ve cezayı ertelemedi. Deniz Avcı’nın paylaştığı ka-
rikatürler hakkında herhangi bir yargı kararı veya 
açılmış dava olmadığı öğrenildi.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, yaptığı bir konuş-
mada ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ gerekçe-
siyle hakkında açılan davada verilen 11 ay hapis ce-
zası nedeniyle 13 Haziran 2019 tarihinde cezaevine 
girdi. Yavuz Selim Demirağ, aynı gün içinde sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklama ile cezaevlerin-
de yer olmadığı için infazının 10 gün ertelendiğini 
ve tahliye edildiğini duyurdu.

13 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Vezir Emeç isimli bir kişi hakkında ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla Baykan Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davada, mahkemenin Vezir Emeç’i 2 yıl 4 
ay hapis cezası ile cezalandırdığı öğrenildi.

16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği refe-
randumu ardından düzenlenen protesto gösterile-
rinde gözaltına alınan ve aralarında belgeselci Ka-
zım Kızıl’ın da bulunduğu 24 kişi hakkında ‘Cum-
hurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘2911 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ iddia-
sıyla İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın davanın karar duruşması 19 Haziran 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme ‘2911 Sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ su-
çundan Kazım Kızıl’ın beraatına, ‘Cumhurbaşka-
nı’na hakaret’ suçundan ise 1 yıl 3 ay 16 gün hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 
bu cezayı ertelemedi.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı 
Boltan hakkında, yaptığı bir basın açıklaması ne-
deniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tara-
fından hazırlanan iddianame 21 Haziran 2019 tari-
hinde Diyarbakır 12. Asliye Ceza Mahkemesi tara-
fından kabul edildi. İddianamede Hakkı Boltan’ın 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ ve ‘kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret’ suçlarından 6 yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılması istenmektedir. Da-
vanın ilk duruşması 14 Kasım 2019 tarihinde gö-

getirilmesi için Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi Mü-
dürlüğü’ne müzekkere yazılmasına karar vererek 
duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mehmet Yüksel isimli bir kişi hakkında, ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 9 Nisan 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Mehmet Yük-
sel’i 11 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Mehmet Emin Erincek isimli bir kişi hakkında 
‘sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Eskişehir 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 10 
Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Mehmet 
Emin Erincek’i 8 bin 840 TL para cezası ile cezalan-
dırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Ker-
vancı hakkında 2013 yılındaki Gezi Parkı protesto-
ları sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımlarında 
‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla İstan-
bul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın ilk duruşması 11 Nisan 2019 tarihinde gö-
rüldü. Duruşmada Cumhurbaşkanı’nın avukatları 
davadan feragat ettiklerine dair dilekçelerini mah-
kemeye sundular. Mahkeme Süleyman Selim Ker-
vancı’nın beraatına karar verdi.

12 Nisan 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Parti Merkez 
Konsey üyesi Mehmet İnam’ın Cumhurbaşkanı’na 
hakaret suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalan-
dırıldığı ve cezanın ertelediği öğrenildi.

Aydın’da gazetecilik yapan Mustafa Yaya, ‘sosyal 
medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla hakkında Kuşadası 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada aldığı 11 ay 20 gün 
hapis cezasının onanması üzerine 18 Mayıs 2019 
tarihinde cezaevine girdi.

CHP eski milletvekili ve 24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan 
Muharrem İnce hakkında Balıkesir’de düzenlediği 
mitingde yaptığı konuşmada ‘Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla Ankara 22. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 23 
Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Muhar-
rem İnce’yi 20 bin TL manevi tazminat ödemeye 
mahkum etti.
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diasıyla Van 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın görülmesine 19 Temmuz 2019 tarihinde 
devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme 
duruşmayı 8 Kasım 2019 tarihine erteledi.

Birgün gazetesi yazarı Barış İnce hakkında gazete-
de yer alan yazısında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 12 Eylül 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Barış İnce’yi 11 
ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

Almanya vatandaşı ses sanatçısı Saide İnaç (Hozan 
Cane) hakkında ‘sosyal medya paylaşımlarında 
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddiasıyla Edirne 
6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 17 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Saide İnaç’ı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
Saide İnaç, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde 
HDP’nin çalışmalarına katılmak için geldiği Edir-
ne’de 23 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınmış, 
26 Haziran 2018 tarihinde ise sosyal medya payla-
şımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

Burhan Borak isimli bir kişi hakkında ‘sosyal med-
ya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret 
ettiği’ iddiasıyla Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 22 Eylül 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 7 ayrı paylaşım için 
Burhan Borak’ı toplam 12 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme hükmün açıklanmasını 
geri bırakmadı.

Şizofreni, bipolar kişilik bozukluğu, bipolar duy-
gulanım bozukluğu ve atipik psikoz tedavisi gö-
ren M. Ö. isimli kişi hakkında Adana 27. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ‘Cumhurbaş-
kanı’na hakaret’ suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis 
cezası Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 
25 Eylül 2019 tarihinde onandı. Basında yer alan 
haberlerden, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesi tarafından Mustafa Özba-
rut’a cezai ehliyeti olduğu yönünde rapor verdiği 
öğrenildi.

Tiyatro oyuncusu Ersin Umut Güler hakkında 
sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar du-
ruşması 2 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Ersin Umut Güler’i 1 yıl 9 ay hapis cezası ile ceza-
landırdı.

rüldü. Mahkeme Hakkı Boltan hakkında bir son-
raki duruşma için zorla getirilme kararı vererek, 
duruşmayı 4 Şubat 2020 tarihine erteledi.

7 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan ha-
berlerden, 10 Ekim Ankara katliamında oğlunu 
kaybeden Mustafa Doğan hakkında “Bu ülkenin 
adaletine güvenmiyoruz, katil devlet hesap vere-
cek, 10 Ekim’de canlarımızı katleden bilinsin ki si-
yasi iktidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist 
Tayyip Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini 
katleden Tayyip Erdoğan’dır” seklindeki sözleriyle 
Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 
iddianamenin Ankara Batı Adliyesi 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi kabul edildiği öğrenildi. Davanın ilk 
duruşması 9 Temmuz 2019 tarihinde görülecek.

HDP Hukuk Komisyonu Üyesi avukat Kenan 
Maçoğlu hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ 
iddiasıyla Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 9 Temmuz 2019 tarihinde 
devam edildi. Davanın gerekçesinin Rıza Zarrab’ın 
ABD’de verdiği ifadelerin ardından Kenan Maçoğ-
lu tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve 
dönemin bakanları hakkında yapılan suç duyurusu 
olduğu öğrenildi. Savunmaların ardından mahke-
me duruşmayı 3 Ekim 2019 tarihine erteledi.

10 Ekim Ankara katliamında oğlunu kaybeden 
Mustafa Doğan hakkında “Bu ülkenin adaleti-
ne güvenmiyoruz, katil devlet hesap verecek, 10 
Ekim’de canlarımızı katleden bilinsin ki siyasi ik-
tidardır. Bilinmeli ki AKP iktidarıdır. Faşist Tayyip 
Erdoğan’dır. Benim çocuğumun geleceğini katleden 
Tayyip Erdoğan’dır” seklindeki sözleriyle Cumhur-
başkanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Ankara Batı Ad-
liyesi 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
görülmesine 9 Temmuz 2019 tarihine başlandı. 
Savunmaların ardından mahkeme ilk duruşmada 
karar vererek Mustafa Doğan’ı 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sendika.Org editörü Ali Ergin Demirhan hakkında 
‘sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı’na 
hakaret ettiği’ iddiasıyla açılan davanın karar du-
ruşması 16 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Ali Ergin Demirhan’ı 11 ay 20 gün hapis ce-
zası ile cezalandırdı ve hükmün açıklanmasını geri 
bıraktı.

Gazeteci Adnan Bilen hakkında sosyal medya pay-
laşımlarında Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği id-
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TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı 
hakkında Gezi Parkı eylemleri döneminde yaptığı 
sosyal medya paylaşımında ‘Recep Tayyip Erdo-
ğan’a hakaret ettiği’ iddiasıyla İstanbul 42. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 
21 Kasım 2019 tarihinde devam edildi. Şebnem 
Korur Fincancı savunmasında şunları belirtti: “İlk 
saldırı çadırların yakılması şeklindeydi. Kolluk 
kuvvetleri plastik mermi, biber gazı kullanarak 
doğrudan vatandaşları hedef aldılar. Bu süreçte 10 
bin üzerinde kişi yaralandı. Türkiye İnsan Hakla-
rı Vakfı başvurularına göre 13 kişi göz veya görme 
kaybı yaşadı, 8 kişi de hayatını kaybetti. Tweeti at-
tığım gece hekim olarak Gezi Parkı’nda bulunan 
revirde nöbetçiydim. Polisler revire yönelik yoğun 
şekilde göz yaşartıcı kimyasal kullandı ve revirdeki 
yaralıları taşımak zorunda kaldık.  Aynı gün baş-
bakan Sincan’da yaptığı konuşmada emri kendisi-
nin verdiğini söyledi. Bu açıklamalar üzerine hem 
orada yaşananlara tanıklık etmiş hem de bir insan 
hakları mücadelecisi olarak yapılanları katliam ola-
rak tanımlama zorunluluğu duydum”. Mahkeme 
duruşmayı 17 Mart 2020 tarihine erteledi.

Avukat Özgür Urfa hakkında 2014 yılında mahke-
meye sunduğu bir dilekçedeki ifadeleri nedeniy-
le ‘Cumhurbaşkanı hakaret’ iddiasıyla İstanbul 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görül-
mesine 3 Aralık 2019 tarihinde başlandı. Savunma-
ların ardından mahkeme duruşmayı 2 Nisan 2020 
tarihine erteledi.

CHP İzmir eski Milletvekili Zeynep Altıok hak-
kında sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaş-
kanı’na hakaret ettiği iddiasıyla Urla 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 19 
Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme savun-
maların ardında Zeynep Altıok’un beraatına karar 
verdi.

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın hakkında, Kuşa-
dası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği’nin 
2017 yılında düzenlediği Sivas Katliamı anmasında 
yaptığı konuşmada ‘Cumhurbaşkanına hakaret et-
tiği’ iddiasıyla Kuşadası 1. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 17 Ekim 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Orhan Aydın’ı 11 ay 
20 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hak-
kında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla Van 
7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın gö-
rülmesine 22 Ekim 2019 tarihinde devam edildi. 
Figen Yüksekdağ duruşmaya katılmadı. Mahkeme 
duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.

CHP eski milletvekili Mehmet Tüm hakkında, 
CHP parti meclisinin 2016 yılında yayımladığı 
bildiri nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ id-
diasıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan davanın görülmesine 31 Ekim 2019 tarihinde 
devam edildi. Mahkeme duruşmayı 20 Şubat 2020 
tarihine erteledi.

8 Kasım 2019 tarihinde görülen duruşmada mah-
keme Adnan Bilen’i 11 ay 20 gün hapis cezası ile 
cezalandırdı, daha sonra bu cezayı 7 bin TL para 
cezasına çevirdi.

10 Ekim Ankara Garı Katliamı’nda yaşamını yiti-
ren Osman Turan Bozacı’nın oğlu Çağlayan Boza-
cı hakkında, katliama ilişkin davanın 31 Temmuz 
2018 tarihinde görülen duruşmasında kullandığı 
ifadelerde ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği’ iddi-
asıyla Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 13 Kasım 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Çağlayan Bozacı’nın 11 ay 20 
gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

CHP eski milletvekili Gaye Usluer hakkında, CHP 
parti meclisinin 2016 yılında yayımladığı bildiri 
nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla 
Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 14 Kasım 2019 tarihinde baş-
landı. Mahkeme duruşmayı 20 Şubat 2020 tarihine 
erteledi.
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de açılan davanın karar duruşması 9 Nisan 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme Dursun Ali Koyun-
cu’yu ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik etme’ su-
çundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, konuk 
olarak katıldığı bir televizyon programında, 2. 
Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatan-
sever’e hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul 35. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 17 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Müjdat Gezen’in beraatına karar verdi.

Telefon ile bağlandığı bir televizyon programındaki 
“Çocuklar ölmesin” sözü nedeniyle hakkında açı-
lan davada ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan 
verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası onaylanan ve infazı iki 
kez ertelenen öğretmen Ayşe Çelik, 17 Nisan 2019 
tarihinde Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne konuldu. 
Anaysa Mahkemesi öğretmen Ayşe Çelik’in baş-
vurusunu 9 Mayıs 2019 tarihinde karara bağladı ve 
Ayşe Çelik’in “ifade özgürlüğü hakkı”nın ihlal edil-
diğine hükmederek yeniden yargılanmasına, ayrıca 
Ayşe Çelik’e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine ka-
rar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı son-
rasında Ayşe Çelik 9 Mayıs 2019 tarihinde tahliye 
edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan dava 26 Haziran 2019 tarihinde yeniden görül-
dü. Mahkeme Ayşe Çelik’in beraatına karar verdi.

20 Temmuz 2015 tarihinde İŞİD tarafından Ur-
fa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen bombalı sal-
dırıda oğlunu kaybeden Şemsa Yurtgül hakkında 
24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde Mardin’in Kı-
zıltepe ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde yap-
tığı konuşma gerekçe gösterilerek Mardin 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 21 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Şemsa Yurtgül’ün beraatına karar verdi.

Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı hakkında askere 
gitmediği gerekçesiyle Artvin Borçka Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşma-
sı 20 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme, 
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-a 
maddesine (“yüklenen fiilin kanunda suç olarak ta-
nımlanmamış olması halinde beraat kararı verilir”) 
dayanarak beraat kararı verdi. Vicdani retçi Şendo-
ğan Yazıcı hakkında aynı gerekçe ile daha önce de 

7 Şubat 2017 tarihinde KHK ile meslekten ihraç 
edilen felsefe öğretmeni Nursel Tanrıverdi hakkın-
da, derslerde yaptığı yorumlarda ‘halkın bir kısmı-
nın benimsediği dini değerleri aşağıladığı’ iddiasıy-
la İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 23 Ocak 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Nursel Tanrıverdi’nin beraatına 
karar verdi.

Grup Yorum üyelerinin de aralarında olduğu 11’i 
tutuklu 15 kişi hakkında İstanbul 35. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 21 
Ocak 2019 tarihinde devam edildi. Duruşmada 
gizli tanık Berk Ercan ifade verdi. Savunmaların ar-
dından mahkeme Grup Yorum üyeleri Sultan Gök-
çek ve Betül Varan ile Yurdagül Gümüş ve Nurhan 
Yılmaz’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi. 27 Haziran 2019 tarihinde görü-
len duruşmada mahkeme tutuklu kişilerden Alişan 
Gül’ün tahliyesine karar verdi ve duruşmayı ertele-
di. Sonraki duruşmalar 17 Eylül ve 20 Kasım 2019 
tarihlerinde görüldü. 20 Kasım 2019 tarihinde gö-
rülen duruşmada mahkeme tutuklu bulunan Helin 
Bölek, Bahar Kurt, Fikret Akar, Yeliz Kılıç ve Dilan 
Uludağ’ın tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 12 
Şubat 2020 tarihine erteledi. İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı, aynı gün içinde tahliye kararına itiraz 
etti. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
reddedilen itirazın değerlendirilmek üzere bir üst 
mahkeme sıfatıyla İstanbul 36. Ağır Ceza Mahke-
mesi’ne gönderildiği bildirildi.

Yönetmen Veysi Altay ve Yılmaz Güney Sinema-
sı Müdürü Dicle Anter hakkında “Nû Jîn” isimli 
belgesel filmin 14 Ekim 2015 tarihinde Batman’da 
yapılan gösterimi nedeniyle Batman 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
13 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt 
propagandası yapma’ suçundan Veysi Altay’ı 2 yıl 6 
ay ve Dicle Anter’i 2 yıl 1 ay hapis cezası ile ceza-
landırdı.

Halkevleri Artvin Şubesi Başkanı Dursun Ali Ko-
yuncu hakkında 2017 yılındaki 1 Mayıs mitingi sı-
rasında yaptığı konuşmadaki “diktatörler hiçbir za-
man sandıkla gitmez, hiçbir zaman gitmeyecekler 
bu yüzden tek yol sokak tek yol devrim” şeklindeki 
sözleri nedeniyle Artvin Asliye Ceza Mahkemesi’n-

8.9. DİĞER DAVALAR
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18 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Fatih Karaku, Sami Karaku ve Halit Karaku 
isimli 3 kişi hakkında düğünlerde çaldıkları müzik-
ler aracılığıyla ‘örgüt propagandası yaptıkları’ iddi-
asıyla Antep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın 5 Temmuz 2019 tarihinde görülen karar 
duruşmasında mahkemenin 3 kişinin de beraatına 
karar verdiği öğrenildi.

Sanatçı Müjdat Gezen hakkında AKP İstanbul mil-
letvekili Burhan Kuzu’ya hakaret ettiği iddiasıyla 
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın görülmesine 19 Mart 2019 tarihinde devam 
edildi. Davanın karar duruşması 26 Eylül 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Müjdat Gezen hakkında 
ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Grup Yorum üyesi Emel Yeşilırmak hakkında İs-
tanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 25 Eylül 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme Emel Yeşilırmak’ı ‘örgüt propagan-
dası yapma’, ‘yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşü-
ne katılma’, ‘kolluk güçlerine direnme’ ve ‘toplantı 
ve gösteri yürüyüşüne silahla katılma’ suçlarından 
toplam 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Mersin’in Akdeniz ilçesinde HDP’den Belediye Eş 
Başkan adayı olan ses sanatçısı Emine Şilan Yük-
sekkaya hakkında, 15 yıl önce seslendirdiği şarkıla-
rın başkaları tarafından klip haline getirilip Youtu-
be’da paylaşıldığı gerekçesiyle ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla Mersin 7. Ağır Mahkemesi’nde 
açılan davanın görülmesine 21 Kasım 2019 tarihin-
de başlandı. Mahkeme Emine Şilan Yüksekkaya’nın 
beraatına karar verdi.

dava açılmış, davada Şendoğan Yazıcı 62 gün hapis 
cezasına çarptırılmış ve ceza daha sonra 640 TL 
idari para cezasına çevrilmişti.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van milletve-
kili Muazzez Orhan tarafından, Milli Eğitim Baka-
nı Ziya Selçuk’un yanıtlaması talebiyle 28 Haziran 
2019 tarihinde TBMM’ye bir soru önergesi verdiği 
öğrenildi. Önergede, Van’ın Edremit ilçesindeki 
Ferit Melen İlköğretim Okulu’nda sınıf öğretmeni 
olarak görev yapan Medeni Oruç hakkında, “okul-
da Kürtçe konuştuğu ve uygulamada gerek mevzu-
at olarak gerek işleyiş açısından hiçbir maddi kar-
şılığı olmadığı halde Kürtçe ders işlediği” iddiasıyla 
soruşturma açıldığı; bu soruşturma sonucunda 
Medeni Oruç’un 26 Haziran 2019 tarihinde Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından il dışına sürgün edildi-
ği ve maaş kesintisi cezası uygulandığı belirtilmek-
tedir.

7 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Boğaziçi Üniversitesi’nin 5 Temmuz 2019 
tarihinde düzenlenen mezuniyet töreninde taşıdı-
ğı “Demirtaş’a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük” 
pankartı gerekçe gösterilerek O. Y. isminde bir kişi 
hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından ‘suç ve 
suçluyu övme’ iddiasıyla soruşturma başlatıldığı 
öğrenildi. O. Y.’nin Beşiktaş Polis Karakolu Güven-
lik Şubesi’nde ifade verdiği bildirildi.
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la erişime engellendi. Böylece Nuçe Ciwan haber 
ajansı 24. kez erişime engellenmiş oldu.

Nuçe Ciwan haber ajansının web sitesi www.nuce-
ciwan13.com 18 Nisan 2019 tarihinde BTK kara-
rıyla erişime engellendi. Böylece Nuçe Ciwan haber 
ajansı 27. kez erişime engellenmiş oldu.

Nuçe Ciwan haber ajansının web sitesi www.nuce-
ciwan13.com 3 Mayıs 2019 tarihinde BTK kararıy-
la erişime engellendi. Böylece Nuçe Ciwan haber 
ajansı 28. kez erişime engellenmiş oldu.

İnternet üzerinden yayın yapan Özgürüz Radyo, 3 
Mayıs 2019 tarihinde BTK kararıyla erişime engel-
lendi.

8 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile 
Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ara-
sında geçen bir konuşmaya ilişkin haberlerin yer 
aldığı internet sayfalarına erişim engeli getirildiği 
öğrenildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, İstanbul Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 
Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine iliş-
kin, Esenler İlçe Belediye Başkanı Tevfik Göksu ta-
rafından sarf edilen nefret söylemi içeren sözlerin 
yer aldığı haberlere erişimin engellenmesine karar 
verdiği öğrenildi.

16 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Nûçe Ciwan Ajansı’na ait internet sitesine 
erişimin BTK tarafından engellendiği öğrenildi. 
Böylece Nuçe Ciwan haber ajansı 30. kez erişime 
engellenmiş oldu.

30 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, üniversite öğrencisi Şule Çet’in öldürülmesine 

Nuçe Ciwan haber ajansının web sitesi nuce-
ciwan11.com 31 Ocak 2019 BTK kararıyla erişime 
engellendi. Böylece Nuçe Ciwan haber ajansı 22. 
kez erişime engellenmiş oldu.

1993 yılında Bitlis’te gözaltında kaybedilen Özgür 
Gündem muhabiri Ferhat Tepe ile ilgili aralarında 
konuya ilişkin TBMM tutanaklarının da olduğu 
toplam 55 haber ve yazıya o dönem Bitlis’te Tuğ-
general olarak görev yapan Korkmaz Tağma’nın 
talebiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafın-
dan erişim yasağı getirildiği öğrenildi. Konuyla il-
gili olarak CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtla-
ması istemiyle bir soru önergesi verdiği öğrenildi.

27 Şubat 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı Mehmet Özhaseki’nin PKK ile ilgili olarak 
“dağdaki gerillalar” şeklindeki ifadesine dair Ekşi 
Sözlük web sitesinde açılan başlığa Ankara 5. Sulh 
Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildiği 
öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan, Sözcü ga-
zetesi hakkında açılan davanın ilk iddianamesini 
hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Asım Ekren’in 2002 
yılında haksız menfaat elde etme suçundan yargı-
lanması ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan ce-
zalandırılması hakkındaki “Sözcü savcısı sabıkalı 
çıktı” haberine İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği 
tarafından 8 Mart 2019 tarihinde erişim yasağı ge-
tirildiği öğrenildi.

Nuçe Ciwan haber ajansının web sitesi www.nuce-
ciwan13.com 12 Mart 2019 tarihinde BTK kararıy-

20 EngelliWeb 2019: Buzdağının Görünmeyen Yüzü, 
s. 2. Erişim için: https://ifade.org.tr/reports/Engel-
liWeb_2019.pdf

8.10. İNTERNET SİTELERİNE ve SOSYAL MEDYA 
HESAPLARINA GETİRİLEN ERİŞİM ENGELLERİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin Temmuz 2020’de yayınlanan, EngelliWeb 2019: Buz Dağının Görün-
meyen Yüzü Raporu’na göre Türkiye’den 408.494 web sitesi erişime engellenmiştir. Raporda 130.000 
URL adresine, 7.000 Twitter hesabına, 40.000 tweete, 10.000 YouTube videosuna ve 6.200 Facebook 
içeriğine engel getirildiği belirtilmektedir. 20

Basında yer alan haberlerden derlediğimiz günlük raporlarımıza göre erişime engellenen web site-
leri ve sosyal medya hesaplarına ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır. 
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şimin Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’ nin 16 Tem-
muz 2019 tarihli kararı ilen engellendiği öğrenildi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın web sitesi www.
mezopotamyaajansi21.com 29 Temmuz 2019 tari-
hinde Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 
erişime engellendi.

6 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 16 Tem-
muz 2019 tarihli başvurusu üzerine, Ankara 3. Sulh 
Ceza Hakimliği’nin aralarında Bianet’in de olduğu 
toplam 136 internet adresine erişim yasağı kararı 
verdiği öğrenildi. Erişim yasağı getirilen adresler 
arasında Etkin haber Ajansı, Halkın Sesi TV, Özgür 
Gelecek, osp.org, geziyisavunuyoruz.org, Gazete 
Fersude, Yeni Demokratik Gençlik, Umut Gazetesi, 
Kızıl Bayrak, Marksist Teori, Direnişteyiz, Müca-
dele Birliği. Antakya Sokak internet sitelerinin yanı 
sıra aralarında HDP İstanbul milletvekili Oya Er-
soy’un twitter hesabının da oluğu bazı sosyal med-
ya hesaplarınında bulunduğu bildirildi.

7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve 
eşi Fatmanur Altun’un çifte maaş aldıklarına yöne-
lik haberlerin yer aldığı sosyal medyada yapılmış 6 
paylaşım için erişim yasağı kararı aldığı öğrenildi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin Jandarma Ge-
nel Komutanlığı 16 Temmuz 2019 tarihli başvuru-
su üzerine aralarında Bianet’in de olduğu toplam 
136 internet adresine erişim yasağı kararı vermişti. 
7 Ağustos 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Bianet’e ilişkin erişim yasağının sehven ve-
rildiği fakat diğer 135 internet adresine dair erişim 
yasağının devam ettiği öğrenildi.

23 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Sol Haber adlı internet sitesinde 7 Temmuz 
2019 tarihinde yayınlanan bir habere İstanbul 7. 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim en-
geli ile ilgili olarak yine Sol Haber internet sitesinde 
5 Eylül 2019 tarihinde yapılan habere de erişim ya-
sağı getirildiği öğrenildi.

Etkin Haber Ajansı’nın web sitesi www.etha14.com 
22 Ekim 2019 tarihinde BTK kararıyla erişime en-
gellendi.

22 Ekim 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Anayasa Mahkemesi’nin TBMM’de dört bakan 

dair Ekşi Sözlük web sitesinde açılan iki ayrı başlığa 
Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, davada 
sanık olarak yargılanan Çağatay Aksu’nun talebiyle 
erişim yasağı getirildiği öğrenildi. 29 Mayıs 2018 
tarihinde Ankara’daki Yelken Plaza’dan şüpheli bir 
şekilde düşerek yaşamını yitiren Şule Çet’in (23) 
ölümü ile ilgili olarak yapılan araştırmada ulaşılan 
cinsel saldırı bulgusu ve DNA bulguları sonucunda 
Berk Akand ve Çağatay Aksu hakkında dava açıl-
mıştı.

10 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun 
bir sözü ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz tarafından 
paylaşılan tweete erişimin mahkeme kararı ile en-
gellendiği öğrenildi.

11 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Nûçe Ciwan Haber Ajansı’na ait www.nu-
ceciwan23.com internet sitesine erişimin BTK ta-
rafından engellendiği öğrenildi. Son engelleme ile 
Nûçe Ciwan Haber Ajansı’na ait internet sayfasına 
erişim 34. kez engellenmiş oldu.

15 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Etkin Haber Ajansı’na ait www. etha10.com 
internet sitesine erişimin BTK tarafından engellen-
diği öğrenildi.

21 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile 
ilgili olarak Ekşi Sözlük sitesinde açılan “Berat Al-
bayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığına erişi-
min İstanbul Anadolu 1. Sulh Hakimliği’nin 18 Ha-
ziran 2019 tarihli kararı ile engellendiği öğrenildi.

6 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Nûçe Ciwan Haber Ajansı’na ait www.nu-
ceciwan26.com internet sitesine erişimin BTK ta-
rafından engellendiği öğrenildi. Son engelleme ile 
Nûçe Ciwan Haber Ajansı’na ait internet sayfasına 
erişim 36. kez engellenmiş oldu.

11 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Avrupa Forumu’na ait  www.avrupaforum.
org internet adresine Türkiye’den erişimin Ankara 
3. Sulh Ceza Hakimliği’nin 5 Temmuz 2019 tarihli 
kararına dayanılarak BTK tarafından engellendiği 
öğrenildi.

20 Temmuz 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, Gezi Davası’na ilişkin gelişmeleri aktarmak 
için kullanılan geziyisavunuyoruz.org sitesine eri-
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rüklenmiş, cansız bedenine küfredilmiş” başlıklı 
haber için 5 Ekim 2015 tarihinde Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu tarafından getirilen erişim 
engeline ilişkin başvuruyu 8 Kasım 2019 tarihinde 
karara bağladı. AYM, erişim engeliyle Anayasa’nın 
26. ve 28. maddelerinde düzenlenen ifade ve basın 
özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

26 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, AYM’nin BTK tarafından 29 Nisan 2017 tari-
hinde Wikipedia’ya erişimin engellenmesine ilişkin 
Wikipedia’nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı 
tarafından yapılan başvuruyu karara bağladığı öğ-
renildi. AYM kararında sitenin tamamının erişime 
engellenmesini ifade özgürlüğünün ihlali olduğu-
na ve kararın BTK’nin erişim engelini onaylayan 
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmesine 
hükmetti.

hakkında yürütülen soruşturma hakkında getirilen 
yayın yasağına ilişkin Bianet, 17-25 Aralık yolsuz-
luk soruşturması ve Milli İstihbarat Teşkilatı’na ait 
tırlarla ilgili haberlere getirilen yayın yasağına iliş-
kin Cumhuriyet gazetesinin ve Musul’daki Türkiye 
Konsolosluğu’nun işgal edilmesiyle ilgili haberlere 
ilişkin CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun ayrı 
ayrı başvurularını 25 Eylül 2019 tarihinde karara 
bağladığı öğrenildi. Söz konusu başvuruları konu 
yönünden hukuki irtibat nedeniyle birleştirerek 
inceleyen AYM, yayın yasakları ile Anayasa’nın 26. 
ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve 
basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, 2 Ekim 2015 tarihinde öldü-
rüldükten sonra polise ait “akrep” tipi aracın arka-
sına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik’e 
dair, www.diken.com.tr haber sitesinde yayınlanan 
“Videosu da çıktı: Birlik’in cesedi metrelerce sü-
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5 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den Mahmut Alınak’ın, 2017 yılında CHA Yayınevi 
tarafından basılan “Mehmet Tunç ve Bêkes” adlı 
kitabının İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi tarafın-
dan yasaklandığı öğrenildi.

26 Aralık 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun 
3 kitap hakkında yaptığı inceleme sonucunda “18 
yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır 
tesir yapacak nitelikte oldukları” gerekçesiyle 1117 
sayılı Kanun’un 4. maddesindeki sınırlamalara tâbi 
olmasına karar verdiği öğrenildi. Bu sınırlamalara 
göre söz konusu kitapların ön kapaklarına “Kü-
çüklere zararlıdır” damga veya işaretinin basılması 
zorunlu tutulacak, kitaplar açık sergilerde satıla-
mayacak; herhangi bir yayın organında reklam ya 
da ilanı yapılamayacak ve okul ve benzeri yerlere 
sokulamayacak. Söz konusu kitaplar: Defne Ongun 
Müminoğlu’nun “Cinsellik-Cinselliği Keşfediyo-
ruz”, Mehmet Güler’in “İçim Dışım Gökkuşağı” ve 
Adem Özbay’ın “Kin Kanatlılar” kitapları.

Yeni Yaşam gazetesinin 15 Şubat 2019 tarihli sayısı 
İstanbul Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 3. 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından 7 Mart 2019 tari-
hinde toplatıldığı öğrenildi. Gazetenin ‘haberlerde 
örgüt propagandası yapıldığı’ gerekçesiyle toplatıl-
dığı öğrenildi.

19 Eylül 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, Avesta Yayınları tarafından basılan “Melek-
lerin Küllerinden-Günahkâr Bir Irkın Yasaklan-
mış Mirası”, ve Aram Yayınları tarafından basılan 
“Toprağın Şarkısı” başlıklı 2 kitabın Kars Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından yasaklandığı öğrenildi. Söz 
konusu iki kitabın Kars T Tipi Cezaevi’nde tutu-
lan bir mahpusa gönderildiği; haklarında herhangi 
bir toplatma kararı olmamasına rağmen kitapla-
rın mahpusa teslim edilmek yerine Kars İl Emni-
yet Müdürlüğü’ne gönderildiği ve sonrasında Kars 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu toplat-
ma kararının verildiği bildirildi.

8.11. TOPLATILAN YAYINLAR
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8.12. RTÜK TARAFINDAN VERİLEN CEZALAR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 2019 yılında 12 televizyon kanalı, bir radyo kanalı ve 23 
yayına toplam 3 milyon 854 bin 476 lira para cezası verdi. 

Bu cezalardan basın taramaları sonucu tespit ettiklerimiz ve gerekçeleri aşağıdaki yer almaktadır.

14 Mayıs 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin 
TBMM’de yaptığı konuşmayı yayınladığı gerekçe-
siyle TELE1 kanalına RTÜK tarafından, 2 gün ana 
haber bülteni yayınlamama cezası verildiği öğrenil-
di.

14 Haziran 2019 tarihinde basında yer alan haber-
lerden, RTÜK tarafından, ‘Jane The Virgin’ dizisi 
nedeniyle Fox Life televizyon kanalına, eşcinsel 
ilişkilerin de yer aldığı dizide “milli ve manevi de-
ğerleri hiçe sayması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve 
ruhsal gelişimlerine olumsuz etki etmesi” gerekçe-
siyle en yüksek orandan idari para ve program dur-
durma cezası verildiği öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde RTÜK Fox Life kanalına 
9-1-1 adlı dizide iki kadının öpüştüğü sahne ne-
deniyle beş kez yayın durdurma cezası verdi. Kara-
rın gerekçesinde “Eşcinsel ilişkinin konu edilmesi 
nedeniyle ve 6112 sayılı Kanun’un 32. maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca program durdurma cezası 
vermiştir” denildi.

20 Aralık 2019 tarihinde RTÜK Show TV’de yayın-
lanan Çukur adlı dizi nedeniyle kanala “6112 sayılı 
Yasa’nın 8. Maddesi uyarınca 1 milyon 11 bin 234 
TL idari para cezası verdi. 
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9. DARBE GİRİŞİMİYLE 
İLİŞKİLENDİRİLEREK GÖZALTINA 

ALINAN, TUTUKLANAN ve 
YARGILANAN KİŞİLER

15 Temmuz Darbe girişimi ile ilişkili soruşturmalar ve “FETÖ/PDY soruşturmaları” kapsamında 
2019 yılı içinde toplam 8118 kişinin gözaltına alındığı, 1163 kişinin tutuklandığı ve serbest bırakı-
lan kişilerden en az 697’sine adli kontrol şartı uygulandığı tespit edilmiştir. 

4 Mart 2019 tarihinde basında yer alan haberlerden, Adalet Bakanlığı’nın 18 Ocak 2019 tarihli son 
istatistiğine göre darbe girişimi ile ilişkilendirilerek hakkında adli işlem yapılanların sayısının 500 
bin 650 olduğu öğrenildi. İstatistiklere göre, darbe girişimi ile ilişkilendirilerek hakkında soruş-
turma veya kovuşturma süren kişi sayısı ise 259 bin 99, halen süren davalarda ise yargılanan kişi 
sayısı ise 78 bin 544. Cezaevlerinde darbe girişimi ile ilişkilendirilerek, 18 bin 679’u hükümlü olmak 
üzere 30 bin 679 kişi tutuluyor. Ayrıca istatistiklere göre 77 bin 355 kişi hakkında adli kontrol kararı 
uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Mart 2019 tarihinde yaptığı açıklamada 15 Temmuz sonrası 
toplam 511 bin kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu tarih itibarıyla tutuklananların sayısının ise 
30 bin 821 olduğunu açıkladı.

15 Temmuz Darbe girişimi ile ilişkili soruşturmalar ve “FETÖ/PDY soruşturmaları” kapsamında 
2222 kişi hakkında açılan davalardan en az 170’i 2019 yılı içinde karara bağlanmıştır. Bu davalar-
da 281 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 167 kişi ise müebbet hapis cezası ile cezalandı-
rılmıştır. Değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılanların sayısı ile 1112’dir. 498 kişi hakkında 
beraat kararı verilmiş, 164 kişinin ise dosyasının ayrılmasına hükmedilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Sözcüsü ve Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin 10 Aralık 2019 tarihinde, 
bu tarihe dek açılmış 289 fiili darbe davasının 271’i karara bağlandığını duyurdu. Karara bağlanan 
davalarda 1124 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1103 kişinin müebbet hapis, diğerlerinin ise 
değişen oranlarda hapis cezası olmak üzere toplamda 3838 kişinin hapis cezalarıyla cezalandırıl-
dığı öğrenildi.
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mında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda araların-
da muvazzaf askerlerin de olduğu 29 kişi; Van’da 8 
kişi gözaltına alındı.

8 Ocak 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 29 kişi; 
Adana’da yapılan ev baskınlarında Jandarma Bölge 
Komutanlığı’nda İstihbarat Şube Müdür Vekili ola-
rak görev yapan bir binbaşı gözaltına alındı. Adana 
Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube 
Müdür Vekili Binbaşı H. İ. K. 9 Ocak 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

10 Ocak 2019 tarihinde Aydın’da Kuşadası İlçe Jan-
darma Komutanı yüzbaşı M.Ş.; Yalova merkezli bir 
soruşturma kapsamında 17 ilde yapılan operasyon-
larda 20 muvazzaf asker; Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 3 ilde yürütülen operasyonlar-
da 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları 
Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin de ara-
larında bulunduğu kişiler hakkında Düzce 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından açılan davanın firari 
sanıkları arasında yer alan ve Polonya’dan Türki-
ye’ye gelerek teslim olduğu bildirilen İsmail Çolak 
isimli kişi 11 Ocak 2019 tarihinde çıkarıldığı mah-
keme tarafından tutuklandı.

11 Ocak 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 20 ilde yapılan operasyonlarda 
30 muvazzaf asker; Bursa merkezli bir soruşturma 
kapsamında 18 ilde yapılan operasyonlarda arala-
rında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 18 kişi; 
İzmir’de 33 kişi; Çorum’da 5 kişi; İstanbul’da 21 kişi 
gözaltına alındı.

Bursa’da 9 Ocak 2019 tarihinde gözaltına alınan 14 
kişiden 5’i 12 Ocak 2019 tarihinde mahkeme ta-
rafından tutuklandı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

10 Ocak 2019 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kuru-
lu (HSK) 17 savcı ve hakim hakkında ihraç kararı 
verdi. Daha sonra ihraç edilen hakimlerden Yakup 
Tatlı ve Tuba Şule Kızıltoprak aynı gün içinde An-
tep’te gözaltına alındı ve 12 Ocak 2019 tarihinde 
mahkeme tarafından tutuklandı. HSK’dan ihraç 

3 Ocak 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 2 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 7 kişi; Samsun merkezli bir soruşturma 
kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 kişi 
gözaltına alındı.

Malatya merkezli bir soruşturma kapsamında gö-
zaltına alınan 7 kişiden 2’si 3 Ocak 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 5 
kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Ocak 2019 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı personeline yönelik Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 32 kişi; İstanbul merkezli bir soruşturma 
kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 42 
kişi; Kayseri merkezli bir soruşturma kapsamında 
3 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 kişi; Erzincan 
merkezli bir soruşturma kapsamında 5 ilde düzen-
lenen operasyonlarda 7 muvazzaf asker gözaltına 
alındı.

Azerbaycan’da MİT tarafından düzenlenen operas-
yon sonucu yakalanarak 29 Aralık 2018 tarihinde 
Türkiye’ye getirilen Mehmet Gelen isimli bir kişi 4 
Ocak 2018 tarihinde sevk edildiği mahkeme tara-
fından tutuklandı.

Konya merkezli soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
23 kişiden 11 kişi 4 Ocak 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 12 kişinin 
halen gözaltında olduğu öğrenildi. Konya merkez-
li bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 23 ki-
şiden 10’u 7 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi ise polisteki 
ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

5 Ocak 2019 tarihinde Trabzon merkezli bir soruş-
turma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 13 
kişi; Trabzon’da yapılan ev baskınında 1 kişi gözal-
tına alındı.

7 Ocak 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 41 ilde düzenlenen operasyon-
larda 41 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma kapsa-

9.1. DARBE GİRİŞİMİYLE İLİŞKİLENDİRİLEREK GÖZALTINA 
ALINAN ve TUTUKLANAN KİŞİLER
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turma kapsamında 27 kişi; Kocaeli merkezli bir 
soruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
14 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 
21 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 27 kişi; Ankara’da 9 kişi 
gözaltına alındı.

15 Ocak 2019 tarihinde Antep’te gözaltına alınan 
A. Ş. isimli bir kişi 22 Ocak 2019 tarihinde sevk 
edildiği mahkeme tarafında tutuklandı.

25 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında 29 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 22 
Ocak 2019 ve takip eden tarihlerde gözaltına alı-
nan 43 kişiden 12’si 26 Ocak 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 31 kişi 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

29 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında, aralarında KHK ile kapatılmış sendika-
larda yöneticilik yapmış kişilerin de oluğu 31 kişi 
gözaltına alındı.

26 Ocak 2019 tarihinde Eskişehir’de gözaltına alı-
nan Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi 
eski Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay 29 
Ocak 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tara-
fından tutuklandı.

30 Ocak 2019 tarihinde Ankara merkezli Kara Ha-
vacılık Komutanlığı personeline yönelik bir soruş-
turma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkar-
tılan ve aralarında 3 albay ve 4 yarbayın da olduğu 
da olduğu 63 kişiden 32’si gözaltına alındı.

30 Ocak 2019 tarihinde basında yer alan haberler-
den, iş insanı İbrahim E.’nin Azerbaycan tarafından 
Türkiye’ye iade edildiği öğrenildi. İbrahim E.’nin 
gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 29 
Ocak 2019 tarihinde gözaltına alınan 11 kişiden 5’i 
30 Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

1 Şubat 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri personeli-
ne yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsa-
mında aralarında 3 albay ve 2 yarbayın da olduğu 
14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartıl-
dığı ve düzenlenen operasyonlarda 9 kişinin gözal-
tına alındığı öğrenildi.

edilen diğer 15 savcı ve hakim hakkında ise soruş-
turmanın devam ettiği öğrenildi.

14 Ocak 2019 tarihinde Balıkesir’de yapılan ev bas-
kınlarında Şeker Piliç şirketinin sahiplerinin de 
aralarında bulunduğu 3 kişi; Tokat’ta 9 kişi; Tunceli 
merkezli bir soruşturma kapsamında 9 ilde düzen-
lenen operasyonlarda 10 muvazzaf asker gözaltına 
alındı.

Kayseri merkezli bir soruşturma kapsamında gö-
zaltına alınan ve aralarında muvazzaf askerilerin 
de olduğu 14 kişiden 10’u 14 Ocak 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 
Bu soruşturma kapsamında halen 12 kişinin gözal-
tında olduğu bildirildi.

İzmir’de gözaltına alınan iş insanı Murat Sivrikaya 
14 Ocak 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından tutuklandı.

15 Ocak 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev baskın-
larında 12 kişi; Adana’da hakkında yakalama kararı 
olan KHK ile ihraç edilmiş eski bir öğretmen gö-
zaltına alındı.

16 Ocak 2019 tarihinde Konya merkezli 21 ilde 
düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 40 kişi; Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 2 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 4 kişi; Antep’te yapılan ev baskınlarında 
hakkında yakalama kararı olan 1 kişi gözaltına 
alındı.

18 Ocak 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyon-
larda 61 kişi gözaltına alındı.

16 Ocak 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi 18 
Ocak 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme ta-
rafından tutuklandı.

Hakkında yakalama kararı olduğu gerekesiyle Mer-
sin’de gözaltına alınan 1 kişi 18 Ocak 2019 tarihin-
de sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

20 Ocak 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 11 kişi ByLock kullandıkları iddiasıyla 
gözaltına alındı

21 Ocak 2019 tarihinde Tokat’ta yapılan ev baskın-
larında 13 kişi gözaltına alındı.

22 Ocak 2019 tarihinde çeşitli bakanlıkların eski 
çalışanlarına yönelik Ankara merkezli bir soruş-
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12 Şubat 2019 tarihinde 2010 yılında yapılan ko-
miser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili Anka-
ra merkezli bir soruşturma kapsamında 1112 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi. 76 ilde düzenlenen 
operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.

12 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında 12 kişi; Tokat merkezli bir soruşturma 
kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 
kişi; Adana’da yapılan ev baskınında hakkında ya-
kalama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı.

13 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ev bas-
kınlarında ByLock kullandıkları iddiasıyla 7 kişi 
gözaltına alındı.

15 Şubat 2019 tarihinde Manisa’da hakkında yaka-
lama kararı olan H. E. isimli bir eski komiser gözal-
tına alındı.

16 Şubat 2018 tarihinde Kıbrıs’ta gözaltına alınan 
Y. Ç. ve A. A. isimli 2 kişinin Türkiye’ye teslim edil-
diği öğrenildi.

2010 yılında yapılan polislikten komiser yardımcı-
lığına geçiş sınavı ile ilgili soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı çıkartılan 1112 kişiden 
778’i 12 Şubat 2019 ve takip eden günlerde 76 ilde 
düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. 18 
Şubat 2019 itibarıyla, mahkemeye sevk edilen 441 
kişiden 107’sinin tutuklandığı öğrenildi.

19 Şubat 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 42 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
154 kişi; Jandarma Genel Komutanlığı personeli-
ne yönelik bir soruşturma kapsamında Ankara’da 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 30 kişi; 
Ankara’da 30 kişi gözaltına alındı.

20 Şubat 2019 tarihinde Tekirdağ’da yapılan yol 
kontrolünde haklarında yakalama kararı olan A.T., 
E. Ö. ve M. N. A. isimli 3 kişi gözaltına alındı.

21 Şubat 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 
kişi gözaltına alındı.

22 Şubat 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında aralarında 2 albay, 1 yarbay, 
8 binbaşı, 10 yüzbaşının da olduğu 295 muvazzaf 
subay hakkında gözaltı kararı verildi 59 ilde yapı-
lan operasyonlarda 24 Şubat 2019 itibarıyla 237 ki-
şinin gözaltına alındığı öğrenildi. 237 kişiden 166’sı 

4 Şubat 2019 tarihinde Deniz Komutanlığı per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de ol-
duğu 23 kişi gözaltına alındı.

5 Şubat 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 14 kişi; 
Bursa merkezli bir soruşturma kapsamında 20 ilde 
düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 32 kişi gözaltına alındı.

6 Şubat 2019 tarihinde Bursa’da yapılan ev baskın-
larında ByLock kullandıkları gerekçesiyle 17 kişi 
gözaltına alındı.

7 Şubat 2019 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü 
personeline yönelik Ankara merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 
17 eski polis memuru; Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyon-
larda 1’i muvazzaf asker 10 kişi; Ankara’da yapılan 
ev baskınlarında 5 kişi; Amasya’da yapılan ev bas-
kınlarında 5 kişi gözaltına alındı.

8 Şubat 2019 tarihinde Denizli’de yapılan ev bas-
kınlarında 9 kişi; Antalya’da yapılan ev baskınların-
da 5 kişi gözaltına alındı.

Kars merkezli bir soruşturma kapsamında gözal-
tına alınan ve aralarında muvazzaf askerlerin de 
olduğu 16 kişiden 9’u 8 Şubat 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 6 kişi-
nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 1 kişi-
nin ise halen gözaltında olduğu öğrenildi.

9 Şubat 2019 tarihinde Antalya’da yapılan ev bas-
kınlarında 27 kişi; Trabzon merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 21 kişi 
gözaltına alındı.

11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operas-
yonlarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 57 
kişiden 20’si; Kırşehir’de yapılan ev baskının hak-
kında yakalama kararı olan eski bir asker gözaltına 
alındı.

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında gözal-
tına alınan 24 kişiden 8’i 11 Şubat 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 
14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 kişi ise 
serbest bırakıldı.
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28 Şubat 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 22 muvazzaf 
subaydan 11’i 1 Mart 2019 tarihinde mahkeme ta-
rafından tutuklandı.

3 Mart 2019 tarihinde Erzincan merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 5 ilde yapılan operasyonlara 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 7 kişi gö-
zaltına alındı.

Bursa merkezli bir soruşturma kapsamında hakla-
rında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 50 kişi 4 Mart 2019 tarihinde 
gözaltına alındı.

5 Mart 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
personeline yönelik Ankara merkezli bir soruştur-
ma kapsamında aralarında 1 yüzbaşının da olduğu 
22 kişi, İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 
15 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 22 kişi gözaltına alındı.

6 Mart 2019 tarihinde Sivas merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 
32 kişi; Kayseri’de yalpan ev baskınlarında 10 kişi 
gözaltına alındı.

8 Mart 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıka-
rılan 5 kişi, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına 
alındı.

8 Mart 2019 tarihinde, yasadışı yollarla yurtdışına 
çıkmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi Edirne’de gö-
zaltına alındı.

7 Mart 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 85 kişiden 39’u 
8 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. 46 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Mart 2019 tarihinde Balıkesir merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 76 kişiden 50’si 
9 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. 26 kişi ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Mart 2019 tarihinde Ağrı merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 12 ilde yapılan operasyonlarda 14 
kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2019 tarihinde Sakarya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlarda 
47 kişi; İstanbul merkezli bir soruşturma kapsa-
mında 45 kişi ve Adana merkezli bir soruşturma 
kapsamında 8 ilde yapılan operasyonlarda KHK ile 
ihraç edilmiş 41 eski polis gözaltına alındı.

25 Şubat 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklandı. 22 kişi ise adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. Aynı soruşturma kapsamın-
da daha önce de 49 kişi adli kontrol şartıyla serbest 
bırakılmıştı.

25 Şubat 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı personeline yönelik Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında 1 binbaşı ile 3 yüz-
başının da olduğu 101 kişi hakkında gözaltı kararı 
çıkartıldığı öğrenildi. Bu kişilerin yakalanması için 
çalışmalara başlandığı öğrenildi.

25 Şubat 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 
Bu kişilerin yakalanması için 12 ilde operasyonlar 
yapıldığı öğrenildi.

25 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da aralarında KHK 
ile meslekten ihraç edilmiş olanların da bulunduğu 
9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 
Bu kişilerin yakalanması için çalışmalara başlandı-
ğı öğrenildi.

26 Şubat 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 32 ilde düzenlenen operasyon-
larda haklarında gözaltı kararı verilen aralarında 
muvazzaf askerlerin de olduğu 50 kişiden 28’i; Ba-
lıkesir merkezli bir soruşturma kapsamında 4 ilde 
düzenlenen operasyonlarda 73 kişi; İzmir merkez-
li bir soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen 
operasyonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de 
olduğu 18 kişi; Tekirdağ’da aralarında muvazzaf as-
kerlerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

19 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alınan 
32 kişiden 15’i 26 Şubat 2019 tarihinde sevk edil-
dikleri mahkeme tarafından tutuklandı.17 kişinin 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 13 
Şubat 2019 tarihinde Muğla’da gözaltına alınan ve 
daha sonra İstanbul’a getirilen Zahide Üner isimli 1 
kişi, 26 Şubat 2019 tarihinde sevk edildiği mahke-
me tarafından tutuklandı.

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 19 Şu-
bat 2019 tarihinde gözaltına alınan 146 kişiden 48’i 
27 Şubat 2019 tarihinde sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklandı. 98 kişinin adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
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1 Nisan 2019 tarihinde Edirne’de, yasadışı yollarla 
Yunanistan’a gitmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişi 
gözaltına alındı.

5 Nisan 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 21 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında 4 öğretmen ve 4 avukatın da 
olduğu 34 kişi gözaltına alındı.

8 Nisan 2019 tarihinde ÖSYM personeline yönelik 
Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 7 ilde 
düzenlenen operasyonlarda aralarında ÖSYM eski 
Başkanı Ali Demir’in de olduğu 20 kişi gözaltına 
alındı.

9 Nisan 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruştur-
ma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 
13 kişi; Ankara merkezli bir soruşturma kapsamın-
da 63 kişi; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yö-
nelik İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 
aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 35 kişi; 
Konya merkezli bir soruşturma kapsamında 16 
kişi; Adıyaman merkezli bir soruşturma kapsamın-
da 25 kişi ve Kütahya merkezli bir soruşturma kap-
samında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

10 Nisan 2019 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf as-
kerlerin de olduğu 15 kişi; Mardin merkezli bir 
soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf as-
kerlerin de olduğu 14 kişi; Balıkesir’de yapılan ev 
baskınlarında 16 kişi gözaltına alındı.

12 Nisan 2019 tarihinde, 2010 yılında yapılan Ko-
miserliğe Geçiş Sınavı’ndaki soruların sızdırılması 
ile ilgili Ankara merkezli bir soruşturma kapsamın-
da aralarında aktif görevde olan polis memurları-
nın da olduğu 75 kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında 1 muvazzaf yarbay ile 4 yüzbaşının 
da olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

15 Nisan 2019 tarihinde Çanakkale merkezli bir 
soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç 
edilmiş 16 eski polis memuru hakkında gözaltı ka-
rarı çıkartıldığı ve bu kişilerin yakalanması için 6 
ilde operasyonlar düzenlendiği öğrenildi.

16 Nisan 2019 tarihinde Iğdır merkezli bir soruş-
turma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyon-
larda 24 kişi; Eskişehir’de 2 muvazzaf asker gözal-
tına alındı.

13 Mart 2019 tarihinde Samsun merkezli bir soruş-
turma kapsamında 6 ilde yapılan operasyonlarda 9 
kişi; Ankara’da haklarında yakalama kararı olan 44 
kişiden 11’i gözaltına alındı.

15 Mart 2019 tarihinde Nevşehir merkezli bir so-
ruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı 
çıkarılan 17 kişi, 2 ilde yapılan operasyonlarda gö-
zaltına alındı.

19 Mart 2019 tarihinde, Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında haklarında gözaltı kararı veri-
len 18 kişiden 3’ü gözaltına alındı.

20 Mart 2019 tarihinde, Kayseri merkezli bir soruş-
turma kapsamında 13 ilde yapılan operasyonlarda 
19 kişi gözaltına alındı.

21 Mart 2019 tarihinde, İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 kişiden 
31’i aynı gün mahkeme tarafından tutuklandı. 20 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Mart 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir soruş-
turma kapsamında 108’i avukat 126 kişi hakkında 
gözaltı kararı çıkartıldı. 37 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

22 Mart 2019 tarihinde Ankara’da HAVELSAN’da 
geçmişte çalışmış 8 kişi; Muğla’da 5 kişi gözaltına 
alındı.

25 Mart 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 
Bu kişilerin yakalanması için 33 ilde operasyonlar 
düzenlendiği öğrenildi.

25 Mart 2019 tarihinde Tokat merkezli bir soruş-
turma kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyon-
larda 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Adliyesi’nde görev yapan hakim M.A.Ç. ile 
Yargıtay tetkik hakimi A. Ö. 27 Mart 2019 tarihinde 
Ankara’da gözaltına alındı.

29 Mart 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı personeline yönelik Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 6 muvazzaf asker gözaltına 
alındı.

30 Mart 2019 tarihinde İstanbul Atatürk Havalima-
nı’nda haklarında yakalama kararı olan 2 kişinin 
sahte pasaportla yurtdışına çıkmaya çalıştıkları sı-
rada gözaltına alındıkları öğrenildi.
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29 Nisan 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 8 ilde yapılan operasyonlarda 9 
muvazzaf asker gözaltına alındı.

30 Nisan 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 2 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında polis memurlarının da olduğu 18 
kişi gözaltına alındı.

3 Mayıs 2019 tarihinde Sivas merkezli bir soruş-
turma kapsamında 5 ilde yapılan operasyonlarda 4 
kişi; Ankara’da 8 kişi; Deniz Kuvvetleri Komutanlı-
ğı personeline yönelik bir soruşturma kapsamında 
14’ü muvazzaf asker olmak üzere 26 kişi gözaltına 
alındı.

Yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalıştıkları 
iddiasıyla Edirne’de 7 Mayıs 2019 tarihinde gözaltı-
na alınan 4 kişi aynı gün sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklandı.

10 Mayıs 2019 tarihinde Samsun merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 12 ilde yapılan operasyon-
larda 14 kişi; İstanbul’da 8 kişi; İzmir merkezli bir 
soruşturma kapsamında 11 ilde yapılan operasyon-
larda 13 muvazzaf asker gözaltına alındı.

13 Mayıs 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 7 ilde yapılan operasyonlar-
da eski polis memuru olan 46 kişi gözaltına alındı.

14 Mayıs 2019 tarihinde Kara Havacılık Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 31 kişi; Adana merkezli 
bir soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen ope-
rasyonlarda 16 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda By-
Lock kullandıkları ve Bank Asya’da hesapları oldu-
ğu gerekçesiyle 14 kişi; Ankara’da ByLock kullan-
dıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

15 Mayıs 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyon-
larda 16 kişi gözaltına alındı.

20 Mayıs 2019 tarihinde Dışişleri Bakanlığı per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 
haklarında gözaltı kararı verilen 249 kişiden 111’i 
gözaltına alındı.

21 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da yapılan ope-
rasyonlarda ByLock kullandıkları iddiasıyla 5 kişi; 
İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 4 ilde 
düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı.

Edirne’de yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye 
çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i 
16 Nisan 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme ta-
rafından tutuklandı: 1 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

17 Nisan 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyon-
larda 14 kişi gözaltına alındı.

8 Nisan 2019 tarihinde ÖSYM personeline yönelik 
Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında gö-
zaltına alınan, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir, 17 
Nisan 2019 tarihinde adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

19 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan ev bas-
kınlarında 6 kişi gözaltına alındı.

22 Nisan 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri personeli-
ne yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsa-
mında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 34 
kişi; Balıkesir merkezli bir soruşturma kapsamında 
15 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 14 kişi; Çorum mer-
kezli bir soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen 
operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

24 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da 16 kişi gözaltına 
alındı.

25 Nisan 2019 tarihinde Erzincan merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlar-
da 15 kişi gözaltına alındı.

26 Nisan 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 muvaz-
zaf askerden 10’u aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

26 Nisan 2019 ve takip eden tarihlerde, İstanbul 
merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına alı-
nan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulundu-
ğu 184 kişiden 137’si 30 Nisan 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 47 
kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi.

27 Nisan 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 13 ilde yapılan operasyon-
larda 12 kişi gözaltına alındı.

28 Nisan 2019 tarihinde Eskişehir merkezli bir so-
ruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker-
lerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
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me tarafından tutuklandığı; diğer 3 kişinin ise ha-
len gözaltında olduğu öğrenildi.

11 Haziran 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 
kişi gözaltına alındı.

12 Haziran 2019 tarihinde Muş’ta aralarında KHK 
ile meslekten ihraç edilmiş memurların da olduğu 
33 kişi; Ankara’da hakkında arama kararı olan ve 
KHK ile ihraç edilmiş bir eski asker gözaltına alın-
dı.

13 Haziran 2019 tarihinde Twitter’da “kacsaatoldu-
net” adlı hesabı yönettikleri iddiasıyla İstanbul’da 
E. B. isimli 1 kişi, Tokat’ta ise H. S. P. isimli 1 kişi 
gözaltına alındı.

14 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da 6 kişi gözal-
tına alındı.

17 Haziran 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetler 
personeline yönelik bir soruşturma kapsamın-
da aralarında 1 albay, 1 yarbay ve 1 binbaşının da 
bulunduğu 48’i muvazzaf 65 kişi hakkında gözaltı 
kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması için 30 ilde 
operasyonlar yapıldığı öğrenildi.

17 Haziran 2019 tarihinde, Konya merkezli bir so-
ruşturma kapsamında “mahrem imam” oldukları 
iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 30 
ilde yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

18 Haziran 2019 tarihinde Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

20 Haziran 2019 tarihinde İzmir merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik İzmir 
merkezli bir soruşturma kapsamında 18 Haziran 
2019 tarihinde 30 ilde yapılan operasyonlarda gö-
zaltına alınan aralarında bir albay, bir yarbay, bir 
binbaşı ve bir yüzbaşının da olduğu 59 kişiden 13’ü 
22 Haziran 2019 tarihinde sevk edildikleri mahke-
me tarafından tutuklandı. 46 kişi ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.

24 Haziran 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında aralarında 2 albay ile 9 
yüzbaşının da bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı 
kararı verildi.

21 Mayıs 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında 2 albay, 4 yarbay, 7 
binbaşının da olduğu 140 asker hakkında gözaltı 
kararı çıkartıldı.

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 15 
Mayıs 2019 tarihinde gözaltına alınan 31 kişiden 
15’i 21 Mayıs 2019 tarihinde sevk edildikleri mah-
keme tarafından tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıy-
la olmak üzere 16 kişi ise serbest bırakıldı.

22 Mayıs 2019 tarihinde Kayseri’de yapılan ev bas-
kınlarında 8 kişi gözaltına alındı.

23 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de yapılan ev bas-
kınlarında aralarında bir avukatın da olduğu 6 kişi 
gözaltına alındı.

24 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 15 kişi; Denizli merkezli bir soruşturma 
kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 
kişi gözaltına alındı.

28 Mayıs 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 17 
kişi; İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 
24 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 45 kişi gözaltına alındı.

29 Mayıs ve takip eden günlerde İstanbul merkez-
li bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 
kişiden muvazzaf asker olan 21’i 31 Mayıs 2019 ta-
rihinde mahkeme tarafından tutuklandı. 15 kişinin 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

7 Haziran 2019 tarihinde Yozgat’ta gözaltına alınan 
KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 eski yüzbaşı aynı 
gün içinde sevk edildiği mahkeme tarafından adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınan 
KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen M. 
S. 8 Haziran 2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme 
tarafından tutuklandı.

10 Haziran 2019 tarihinde özel eğitim ve etüt mer-
kezlerine yönelik Adana merkezli bir soruşturma 
kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 49 
kişi gözaltına alındı.

Edirne’de yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalış-
tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2’sinin 
10 Haziran 2019 tarihinde sevk edildikleri mahke-



Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan, 
Tutuklanan ve Yargılanan KişilerTürkiye İnsan Hakları Raporu 2019

433Türkiye İnsan Hakları Vakfı

9 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında aralarında 1 albay, 2 yarbay, 
5 binbaşı, 7 yüzbaşının da olduğu muvazzaf 176 as-
ker hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

9 Temmuz 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 
öğrenildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde Adana merkezli bir so-
ruşturma kapsamında, aralarında KHK ile meslek-
ten ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 polis memu-
ru hakkında gözaltı kararı verildi. Söz konusu bu 
kişilerin gözaltına alınması için 8 ilde operasyonlar 
düzenlendiği öğrenildi.

10 Temmuz 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik İstanbul merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 28 muvazzaf asker hakkında gözal-
tı kararı verildi.

16 Temmuz 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 9 
Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alınan ve ara-
larında muvazzaf askerlerin de olduğu 48 kişiden 
20’si 17 Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri 
mahkeme tarafından tutuklandı. 18 kişinin adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 10 kişinin ise 
halen gözaltında olduğu öğrenildi.

19 Temmuz 2019 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri 
personeline yönelik İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 
kişi; İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 
16 ilde düzenlenen operasyonlarda ‘ByLock kullan-
dıkları’ iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

23 Temmuz 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 24 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 31 kişi 
gözaltına alındı.

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında gö-
zaltına alınan 33 kişiden 16’sı 23 Temmuz 2019 
tarihinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tu-
tuklandı. 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 17 
kişi ise serbest bırakıldı.

25 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
12 kişi, İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 
18 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 35 kişi gözaltına alın-
dı. 35 kişiden 19’u 28 Haziran 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 16 kişi 
ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26 Haziran 2019 tarihinde Adana merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
26 kişi gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 tarihinde Deniz Kuvvetleri per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de ol-
duğu 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli bir soruşturma kapsamında 18 ilde 
düzenlenen operasyonlarda aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 26 kişi; Konya merkezli bir 
soruşturma kapsamında 25 ilde düzenlenen ope-
rasyonlarda 15 kişi; Ankara’da yapılan ev baskınla-
rında 22 kişi gözaltına alındı.

3 Temmuz 2019 tarihinde TÜBİTAK’ın eski çalı-
şanlarına yönelik Kocaeli merkezli bir soruşturma 
kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 
kişi; Konya merkezli bir soruşturma kapsamında 
10 kişi (son gözaltılarla beraber bu soruşturma 
kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25’e yük-
seldi) gözaltına alındı.

4 Temmuz 2019 tarihinde 2009 yılındaki Polis Ko-
leji Giriş Sınavı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiaları 
ile ilgili Ankara merkezli bir soruşturma kapsamın-
da 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 kişi; 2013 
yılındaki İdari Yargı Hakimliği Aday Sınavı’nda 
usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili Ankara mer-
kezli bir soruşturma kapsamında 17 ilde düzen-
lenen operasyonlarda 13 kişi; Konya merkezli bir 
soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operas-
yonlarda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 
11 kişi gözaltına alındı.

9 Temmuz 2019 tarihinde Balıkesir merkezli bir 
soruşturma kapsamında 2 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 11 kişi; Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 20 
kişi gözaltına alındı.
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yönelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsa-
mında 17 ilde yapılan operasyonlarda 21 kişi gö-
zaltına alındı.

27 Ağustos 2019 tarihinde Çanakkale merkezli bir 
soruşturma kapsamında 9 ilde yapılan operasyon-
larda 9 kişi; Gaziantep merkezli bir soruşturma 
kapsamında 15 ilde yapılan operasyonlarda ise 17 
kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Üsküdar 
ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan 
Mehmet Demircan ve Fatma Demircan isimli 2 
kişiden 1’i (Mehmet Demircan) aynı gün mahke-
me tarafından tutuklandı, Fatma Demircan ise adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçe-
sinde yapılan ev baskınında 3 kişi gözaltına alındı.

30 Ağustos 2019 tarihinde Malezya’da MİT tara-
fından gözaltına alınan Arif Komiş isimli 1 kişinin 
Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.

5 Eylül 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruştur-
ma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 10 kişi; 
Edirne’de yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye ça-
lıştıkları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı 
olan 2 kişi gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul’da yapılan bir 
baskında gözaltına alınan 2 kişi 6 Eylül 2019 tari-
hinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuk-
landı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alı-
nan 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Eylül 2019 tarihinde Balıkesir’de hakkında yaka-
lama kararı olan bir eski savcı gözaltına alındı.

10 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da yapılan operas-
yonlarda ByLock kullandıkları iddiasıyla 39 kişi; 
Eskişehir’de hakkında gözaltı kararı olan bir eski 
asker gözaltına alındı.

10 Eylül 2019 tarihinde Jandarma Genel Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 50’si muvazzaf asker 53 kişi 
hakkında gözaltı kararı verildi.

10 Eylül 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 
Söz konusu bu kişilerin yakalanması için 28 ilde 
yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

24 Temmuz 2019 tarihinde Artvin merkezli bir 
soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

26 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir 
soruşturma kapsamında 30 ilde düzenlenen ope-
rasyonlarda 47 kişi gözaltına alındı.

Yasadışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalıştıkları 
sırada gözaltına alınan 2’si eski asker ve 1’i eski em-
niyet müdür yardımcısı 3 kişiden 1’i 28 Temmuz 
2019 tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından 
tutuklandı. 2 kişinin ise halen gözaltında olduğu 
öğrenildi.29 Temmuz 2019 tarihinde Samsun mer-
kezli bir soruşturma kapsamında 10 ilde düzen-
lenen operasyonlarda 14’ü muvazzaf asker 15 kişi 
gözaltına alındı.

29 Temmuz 2019 tarihinde, Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı 
verilen 41 kişiden 16’sının gözaltına alındığı öğre-
nildi.

30 Temmuz 2019 tarihinde Adana merkezli bir 
soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

2 Ağustos 2019 tarihinde İzmir’de 18 kişi gözaltına 
alındı.

3 Ağustos 2019 tarihinde Adana merkezli bir so-
ruşturma kapsamında aralarında göreve devam 
eden polis memurlarının da olduğu 41 kişi hakkın-
da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

6 Ağustos 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyon-
larda 9 kişi gözaltına alındı.

16 Ağustos 2019 tarihinde Eskişehir’de hakkında 
yakalama kararı olan 1 kişi gözaltına alındı.

17 Ağustos 2019 tarihinde Trabzon’da 2 kişi gözal-
tına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasadışı yollarla Yu-
nanistan’a gitmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına 
alınan 9 kişiden 7’si 18 Ağustos 2019 tarihinde sevk 
edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişi-
nin ise halen gözaltında olduğu bildirildi.

23 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak’taki Habur Sınır 
Kapısı’nda yasadışı yöntemlerle yurtdışına çıkmaya 
çalıştığı iddia edilen Mehmet Tahir Kocakurt isimli 
1 kişi; Ankara’da haklarında gözaltı kararı bulunan 
36 kişi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline 
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20 Eylül 2019 tarihinde Elazığ merkezli bir soruş-
turma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyon-
larda 6 kişi gözaltına alındı.

20 Eylül 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri per-
soneline yönelik İstanbul merkezli bir soruşturma 
kapsamında 74 muvazzaf asker hakkında gözaltı 
kararı verildiği ve söz konusu bu kişilerin yakalan-
ması için 30 ilde operasyonlar düzenlendiği öğre-
nildi.

24 Eylül 2019 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı personeline yönelik Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 50 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde, 2011 yılında yapılan Ko-
miserliğe Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasıyla 
ilgili Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 
40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 31 ki-
şinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı gerekçeyle 
başlatılan İstanbul merkezli bir soruşturma kapsa-
mında ise 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı 
ve 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

24 Eylül 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 46 kişi hakkında gözaltı kararı 
verildiği ve 27 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

25 Eylül 2019 tarihinde Yalova merkezli bir soruş-
turma kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyon-
larda 23 kişi gözaltına alındı.

27 Eylül 2019 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 16 
kişi gözaltına alındı.

30 Eylül 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

1 Ekim 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 18 ilde düzenlenen operasyon-
larda 36 kişi; Türk Hava Kuvvetleri personeline yö-
nelik Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 
11 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında mu-
vazzaf askerlerin de olduğu 9 kişi; Kocaeli merkezli 
bir soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 10 kişi; İstanbul merkezli bir 
soruşturma kapsamında 11 askeri doktor gözaltına 
alındı.

8 Ekim 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 21 ilde yapılan operasyonlarda 

12 Eylül 2019 tarihinde Ardahan’da muvazzaf bir 
asker gözaltına alındı.

Denizli’de gözaltına alınan KHK ile meslekten ih-
raç edilmiş eski hakim Nalan Can, 12 Eylül 2019 
tarihinde sevk edildiği mahkeme tarafından tutuk-
landı.

13 Eylül 2019 tarihinde 2012 yılında yapılan Kay-
makamlık Yazılı Sınavı sorularının sızdırılması ile 
ilgili Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 83’ü 
gözaltına alındı.

13 Eylül 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin 
de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Eylül 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir soruş-
turma kapsamında 54 ilde yapılan operasyonlarda 
haklarında gözaltı kararı verilen 222 muvazzaf ast-
subaydan 141’i gözaltına alındı.

16 Eylül 2019 tarihinde 2012 yılında yapılan Kay-
makamlık Yazılı Sınavı sorularının sızdırılması ile 
ilgili Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 
haklarında gözaltı kararı verilen 165 kişiden 24’ü 
daha gözaltına alındı. Son gözaltılar ile birlikte bu 
soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayı-
sı 107 oldu.

17 Eylül 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyon-
larda 14 kişi; Ankara’da ByLock kullandıkları iddi-
asıyla 9 kişi gözaltına alındı.

17 Eylül 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında aralarında muvazzaf askerler ile 
meslekten ihraç edilmiş eski polis memurlarının da 
olduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Söz 
konusu kişilerin yakalanması için 9 ilde operasyon-
lar düzenlendiği öğrenildi.

18 Eylül 2019 tarihinde KHK ile kapatılan Saman-
yolu TV kanalı çalışanlarına yönelik soruşturma 
kapsamında Ankara’da 2 kişi gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik İstan-
bul merkezli bir soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan 180 kişiden 111’i 18 Eylül 2019 tarihinde 
sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. 
27’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 69 kişi ise 
serbest bırakıldı.
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Zeynep Gülen isimli 1 kişi, Ankara’da 39 kişi, İs-
tanbul’da 3 kişi gözaltına alındı. Zeynep Gülen 28 
Ekim 2019 tarihinde tutuklandı.

24 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
5 kişiden 3’ü 25 Ekim 2019 tarihinde tutuklandı, 2 
kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24 Ekim 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 37 kişiden 4’ü 
26 Ekim 2019 tarihinde tutuklandı.

21 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
3 muvazzaf asker 29 Ekim 2019 tarihinde tutuklan-
dı.

30 Ekim 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 24 ilde yapılan operasyonlarda 
35 kişi gözaltına alındı.

1 Kasım 2019 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

2 Kasım 2019 tarihinde Eskişehir’de 5 kişi gözaltına 
alındı.

5 Kasım 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 10 ilde yapılan operasyonlarda 
10 kişi gözaltına alındı.

6 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da 68 kişi, Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik Anka-
ra merkezli bir soruşturma kapsamında 6 ilde ya-
pılan operasyonlarda 14 kişi, TÜBİTAK ve Sağlık 
Bakanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında 8 ilde yapılan operasyon-
larda 24 kişi gözaltına alındı.

7 Kasım 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 3 ilde yapılan operasyonlarda 9 
kişi gözaltına alındı.

8 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da 17 kişi gözaltına 
alındı.

12 Kasım 2019 tarihinde, Erzincan’da Kemaliye İlçe 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim; 
2013 İdari Yargı Hakimliği yazılı sınavındaki usul-
süzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 
Ankara’da 14 kişi, ByLock kullandıkları iddiasıyla 
Ankara’da 11 kişi gözaltına alındı.

13 Kasım 2019 tarihinde Niğde’de 1 kişi hakkında 
yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alın-
dı.

14 kişi; İzmir merkezli bir soruşturma kapsamın-
da 10 ilde yapılan operasyonlarda 36 kişi gözaltına 
alındı.

10 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da 2 kişi gözaltına 
alındı.

11 Ekim 2019 tarihinde Antep merkezli bir soruş-
turma kapsamında 8 ilde yapılan operasyonlarda 25 
kişi, Malatya merkezli bir soruşturma kapsamında 
9 ilde yapılan operasyonlarda aralarında muvazzaf 
askerlerin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

15 Ekim 2019 tarihinde Tokat’ta 1 kişinin, Samsun 
merkezli bir soruşturma kapsamında 3 ilde yapılan 
operasyonlarda 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenil-
di.

18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 23 ilde yapılan operasyon-
larda aralarında polis memurlarının da olduğu 32 
kişi, Ankara’da ise 8 kişi gözaltına alındı.

19 Ekim 2019 tarihinde Osman Karaca isimli 1 ki-
şinin MİT tarafından yurtdışında yapılan bir ope-
rasyonla Türkiye’ye getirilerek gözaltına alındığı 
öğrenildi. Osman Karaca 25 E

21 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da eski savcı Meh-
met Murat Dalkuş gözaltına alındı.

18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan 
20 kişiden 19’unun 21 Ekim 2019 tarihinde tutuk-
landığı, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakıldığı öğrenildi.

22 Ekim 2019 tarihinde Şırnak merkezli bir soruş-
turma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf asker ve polislerin de 
olduğu 7 kişi, Maraş’ta 8 kişi, Konya merkezli bir 
soruşturma kapsamında 27 ilde yapılan operasyon-
larda ise 25 kişi gözaltına alındı.

23 Ekim 2019 tarihinde Konya merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 9 ilde düzenlenen operas-
yonlarda 11 kişi, İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlarda 16 kişi, 
Kayseri merkezli bir soruşturma kapsamında 15 
ilde yapılan operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

24 Ekim 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 15 ilde düzenlenen operasyon-
larda 31 kişi gözaltına alındı.

25 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçe-
sinde Fetullah Gülen’in yeğeni olduğu belirtilen 
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22 Kasım 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 mu-
vazzaf askerden 7’si 25 Kasım 2019 tarihinde adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da gözaltına alı-
nan 1 kişi aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı.

25 Kasım 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı veri-
len 46 kişiden 34’ünün gözaltına alındığı öğrenildi.

22 Kasım 2019 tarihinde Kamu Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularının sızdırılmasıyla 
ilgili bir soruşturma kapsamında Ankara’da gözal-
tına alınan 82 kişiden 8’i 26 Kasım 2019 tarihinde 
tutuklandı. 74 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.

26 Kasım 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 17 ilde yapılan operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 28 
kişi; Ankara merkezli bir soruşturma kapsamında 
22 ilde yapılan operasyonlarda aralarında muvaz-
zaf askerlerin de olduğu 24 kişi; İstanbul merkez-
li bir diğer soruşturma kapsamında 9 ilde yapılan 
operasyonlarda aralarında polis memurlarının da 
olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında 3 ilde yapılan operasyonlara 21 
kişi gözaltına alındı.

29 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da eski emniyet 
müdürü Mete Cengiz, İngiltere’den Türkiye’ye ge-
len O. Ö. İsimli 1 kişi İstanbul Havalimanı’nda gö-
zaltına alındı.

29 Kasım 2019 tarihinde yasadışı yollardan Yuna-
nistan’a gitmeye çalıştıkları iddiasıyla Edirne’de gö-
zaltına alınan 7 kişiden 6’sı aynı gün çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı.

26 Kasım 2019 tarihinde ve takip eden günlerde 
İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında gö-
zaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de 
bulunduğu 45 kişiden 25’i 2 Aralık 2019 tarihinde 
tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 20 
kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 Aralık 2019 tarihinde Jandarma Genel Komutan-
lığı personeline yönelik Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 20 ilde yapılan operasyonlarda 

Askeri doktorlara yönelik İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 14 Kasım 2019 tarihinde İs-
tanbul’da gözaltına alınan M. G. isimli kişi aynı gün 
mahkeme tarafından tutuklandı.

15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir 
soruşturma kapsamında 29 ilde yapılan operas-
yonlarda 45 kişi, Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 27 ilde yapılan operasyonlarda 35 kişi 
gözaltına alındı.

4 Kasım 2019 tarihinde Adana merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi 16 Ka-
sım 2019 tarihinde tutuklandı.

19 Kasım 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 45 ilde düzenlenen operasyonlarda 
aralarında 3 albay, 5 binbaşı, 5 yüzbaşının da ol-
duğu 101 kişi; Hava Kuvvetleri Komutanlığı per-
soneline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonlarda ara-
larında muvazzaf subayların da olduğu 11 kişi; An-
kara merkezli bir soruşturma kapsamında 19 ilde 
düzenlenen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

20 Kasım 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline yönelik İzmir merkezli bir soruşturma 
kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

22 Kasım 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı 
verilen 92 muvazzaf askerden 53’ü gözaltına alındı.

22 Kasım 2019 tarihinde Urfa merkezli bir soruş-
turma kapsamında 9 ilde yapılan operasyonlarda 
gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı, 4 kişi ise 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Kasım 2019 tarihinde Bursa merkezli bir soruş-
turma kapsamında 23 ilde yapılan operasyonlarda 
aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 46 kişi 
gözaltına alındı.

19 Kasım 2019 tarihinde ve takip eden günlerde 
TSK personeline yönelik İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında gözaltına alınan 124 kişiden 
80’inin 23 Kasım 2019 tarihinde tutuklandığı, 33 
kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı 
öğrenildi. 9 kişinin emniyetteki ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldığı 2 kişinin halen gözal-
tında olduğu bildirildi.
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le yönelik İstanbul merkezli ayrı bir soruşturma 
kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 
kişi; 2009 Polis Koleji Giriş Sınavı ile ilgili Ankara 
merkezli bir soruşturma kapsamında 26 kişi; 2009 
Komiser Yardımcılığı’na Geçiş Sınavı ile ilgili An-
kara merkezli bir soruşturma kapsamında 41 kişi; 
Balıkesir merkezli bir soruşturma kapsamında 29 
kişi gözaltına alındı.

Edirne merkezli bir soruşturma kapsamında İstan-
bul ve Edirne’de yapılan operasyonlarda Yunanis-
tan’a yasadışı yollarla gitmeye çalıştıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü 14 Aralık 2019 tari-
hinde sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuk-
landı. 2 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından ser-
best bırakıldı.

17 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da ‘ByLock kullan-
dıkları’ iddiasıyla 171 kişi; Urfa merkezli bir soruş-
turma kapsamında 9 ilde düzenlenen operasyon-
larda aralarında muvazzaf askerlerin de oluğu 17 
kişi; Sağlık Bakanlığı personeline yönelik Ankara 
merkezli bir soruşturma kapsamında 5 ilde düzen-
lenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

18 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da eski Başbakan-
lık personeline yönelik bir soruşturma kapsamın-
da 18 kişi; Kütahya merkezli bir soruşturma kap-
samında 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 kişi 
gözaltına alındı.

20 Aralık 2019 tarihinde İzmir merkezli bir soruş-
turma kapsamında 33 ilde yapılan operasyonlarda, 
aralarında muvazzaf subayların da (3 albay, 3 yar-
bay, 10 binbaşı, 22 yüzbaşı, 2 üsteğmen) bulunduğu 
67 kişiden 43’ü 23 Aralık 2019 tarihinde tutuklan-
dı, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17 Aralık 2019 tarihinde Kütahya merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 9 ilde yapılan operasyonlar-
da gözaltına alınan 9 kişi 24 Aralık 2019 tarihinde 
tutuklandı.

24 Aralık 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 16 ilde yapılan operasyon-
larda 34 kişi, Konya merkezli bir soruşturma kap-
samında hakkında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 
7’si gözaltına alındı.

25 Aralık 2019 tarihinde Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 3 kişi, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu personeli 10 kişi, 
Ankara merkezli bir başka soruşturma kapsamında 
8 kişi gözaltına alındı.

18 kişi; Ankara merkezli bir başka soruşturma kap-
samında ise 11 kişi gözaltına alındı.

6 Aralık 2019 tarihinde İzmir’de 36 kişi; Ankara 
merkezli bir soruşturma kapsamında 21 ilde yapı-
lan operasyonlarda haklarında gözaltı kararı veril-
miş 38 astsubay gözaltına alındı.

Konya merkezli bir soruşturma kapsamında gözal-
tına alınan 28 kişiden 2’si 6 Aralık 2019 tarihinde 
tutuklandı.

7 Aralık 2019 tarihinde Ankara merkezli bir soruş-
turma kapsamında 3 ilde yapılan operasyonlarda, 
aralarında yurtdışındaki büyükelçiliklerde görevli 
kişilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

8 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da 6 kişi gözaltına 
alındı.

6 Aralık 2019 tarihinde İstanbul merkezli bir soruş-
turma kapsamında 7 ilde yapılan operasyonlarda 
gözaltına alınan 13 kişiden 8’i 10 Aralık 2019 ta-
rihinde tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıyla olmak 
üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

10 Aralık 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı perso-
neline yönelik bir soruşturma kapsamında Anka-
ra’da 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü 10 Aralık 2019 tari-
hinde yaptığı açıklama ile 2 – 8 Aralık 2019 tarih-
leri arasında yapılan asayiş uygulamalarında hakla-
rında yakalama kararı olduğu için gözaltına alınan 
407 kişiden 55’inin darbe girişimiyle ilişkili olarak 
gözaltına alındığını duyurdu.

11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da haklarında ya-
kalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı.

12 Aralık 2019 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçe-
sinde yasadışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalış-
tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

12 Aralık 2019 tarihinde Konya merkezli bir soruş-
turma kapsamında 12 ilde yapılan operasyonlarda 
15 kişi gözaltına alındı.

13 Aralık 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı perso-
neline yönelik Ankara merkezli bir soruşturma 
kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 50 
kişi; Ceza ve infaz kurumlarında görevli personele 
yönelik İstanbul merkezli bir soruşturma kapsa-
mında 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 44 kişi; 
yine ceza ve infaz kurumlarında görevli persone-
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25 Aralık 2019 tarihinde Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı’ndan ihraç edilmiş ya da geçici olarak gö-
revden uzaklaştırılmış 16 kişi Ankara merkezli bir 
soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

28 Aralık 2019 tarihinde Edirne’den Yunanistan’a 
yasadışı yollarla geçmeye çalıştıkları iddia edilen 5 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri 
öğrenilmedi.

25 Aralık 2019 tarihinde 2013 yılında yapılan İdari 
Yargı Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin An-
kara merkezli bir soruşturma kapsamında 11 ilde 
yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

25 Aralık 2019 tarihinde Jandarma Genel Komu-
tanlığı personeline yönelik Ankara merkezli bir so-
ruşturma kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına 
alındı.
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KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen 
Osman Karapınar hakkında Malatya 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
16 Ocak 2018 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı.

“Balyoz planı” davası eski hakimi Ali Efendi Peksak 
hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 17 Ocak 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme ‘sanığı örgüt üyesi olma’ 
suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Mesut Vargeloğlu isimli bir üniversite öğrencisi 
hakkında Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 17 Ocak 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘sanığı örgüt üyesi olma’ suçun-
dan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Adana’da MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili da-
vada tutuklu yargılanan Adana eski Cumhuriyet 
Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski savcılar 
Özcan Şişman, Aziz Takçı ile Ahmet Karaca’nın 
avukatı olan Alp Değer Tanrıverdi hakkında Adana 
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 18 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Alp Değer Tanrıverdi’yi ‘örgüt üyesi’ olma’ 
suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin 
(YARSAV) eski başkanı Murat Arslan hakkında 
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın karar duruşması 18 Ocak 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme Murat Arslan’ı ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

KHK ile meslekten ihraç edilen eski yarbay Akın 
Yıldızhan hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 18 Ocak 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Kulaç hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 21 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve Kulaç’ın tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi.

KHK ile kapatılan okullarda çalışan ve yöneticilik 
yapan 21’i tutuklu 49 kişi hakkında Denizli 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 2 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
28 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 
gün ile 9 yıl 4 ay 15 gün arasında değişen oranlarda 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 7 sanığı ise 
‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 
1 yıl 6 ay 22 gün ile 2 yıl 1 ay arasında değişen oran-
larda hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 
5 sanığın beraatına ve 9 sanığın ise dosyalarının 
ayrılmasına karar verdi. Mahkeme 10 sanığın hü-
kümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Eski yarbay Savaş Bayrakdar hakkında Adana 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 7 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

KHK ile meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen 
Fahrettin Özgür Erkan hakkında Antep 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 8 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sa-
nığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezası ile cezalandırdı.

E. G. ve A. G. isimli 2 kişi hakkında Kayseri 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 8 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme E. 
G.’yi ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme A. G.’nin ise beraatına 
karar verdi.

Tutuklu bulunan 27 kişi hakkında Zonguldak 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 11 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme 26 kişiyi “örgüt üyesi olmak” suçundan 7 yıl 
6 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları 
ile cezalandırdı. Mahkeme 1 kişinin beraatına karar 
verdi.

Şakir Batmaz isimli bir kişi hakkında Kayseri 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 15 Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 12 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

9.2. DARBE GİRİŞİMİYLE İLİŞKİLENDİRİLEREK 
YARGILANAN KİŞİLER
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Yargıtay eski üyesi İbrahim Kır hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
4 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme ayrıca İbrahim Kır’ın tu-
tukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Esabil Saylak Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 5 Şu-
bat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 8 yıl hapis 9 ay cezası ile ce-
zalandırdı. Mahkeme ayrıca Esabil Saylak’ın tutuk-
luluk halinin devamına karar verdi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün doktoru ve 
eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Ca-
ner hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 5 Şubat 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ayrıca hükümle birlikte sanığın adli 
kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Yahya Memiş hakkında Yargı-
tay 9. Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
7 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Ahmet Kütük hakkında Yargı-
tay 9. Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
7 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 11 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı.

Eski vali yardımcısı Şahin Kazancı hakkında Antep 
10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 7 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı 
ve tümgeneral Şaban Umut hakkında Ankara 19. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 8 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşeb-
büse yardım’ suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamı-
na karar verdi.

Eski hakimler Habil Kahraman, Mustafa Gürbüz, 
Harun Kablama, Rıfat Tokdemir hakkında Yargıtay 
16. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşma-
sı 8 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt 

Eski savcı Miktat B. hakkında Adana 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 21 
Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘ör-
güt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı.

İyi Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başka-
nı Sefa Bozdoğan hakkında Adana 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 22 
Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘ör-
güt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis 
cezası ile cezalandırdı.

KHK ile meslekten ihraç edilmiş 10 eski polis me-
muru hakkında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 28 Ocak 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 9 sanığı ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün ile 10 yıl 2 ay 15 
gün arasında değişen oranlarda hapis cezası ile ce-
zalandırdı. Mahkeme 1 sanığın ise beraatına karar 
verdi.

KHK ile meslekten ihraç edilmiş 2 eski polis me-
muru hakkında Adana 11. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 28 Ocak 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 2 sanığı ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Eski savcı Zekeriya Öz’ün avukatı Mustafa Gedik 
hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 31 Ocak 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme Mustafa Gedik’in “örgüt 
üyesi olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi.

Tutuklu 4 kişi hakkında Kayseri 4. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 31 
Ocak 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 2 kişinin 
“örgüt üyesi olmak” suçundan 8 yıl 9 ay, 1 kişinin 
aynı gerekçeyle 7 yıl 6 ay ve 1 kişinin de 5 yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

8’i firari, 8’i tutuklu olmak üzere 19 eski asker hak-
kında İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 1 Şubat 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme ‘Anayasal düzeni ortadan kal-
dırmaya teşebbüs’ suçundan 3 sanığı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis, 3 sanığı müebbet hapis cezası, 1 sa-
nığı 15 yıl 10 ay hapis ve 1 sanığı ise 14 yıl 2 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 1 sanığı ise ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı. Mahkeme 2 sanığın beraatına ve firari 8 
sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.



Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan, 
Tutuklanan ve Yargılanan Kişiler Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

442 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Yargıtay eski üyesi Necati Meran hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
14 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Necati 
Meran’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinin eski kaymaka-
mı Fahrettin Demir hakkında Adana 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 18 
Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Fahrettin 
Demir’i ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Komu-
tanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü 
eski Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Bir-
leştirilmiş Hava Harekat Merkezi eski Amiri kur-
may Albay Bülent Gürdoğan hakkında Diyarbakır 
8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 20 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme 3 sanığı da ‘Anayasal düzeni ortadan kaldır-
maya teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası ile 
cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi İlhan Kaya hakkında Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
20 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme İlhan 
Kaya’yı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl 4 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Süleyman Pehlivan hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 21 Şubat 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Süleyman 
Pehlivan’ı 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ayrıca Süleyman Pehlivan’ın tutukluluk 
halinin devamına karar verdi.

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakkında Antep 
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 21 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Kadir Güntepe’yi 
6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mustafa Akkuş hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 25 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Mustafa Akkuş’u ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Aralarında 20. Zırhlı Tugay eski komutanı tuğge-
neral Metin Alpcan’ın da olduğu 15’i tutuklu 45 kişi 
hakkında Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 26 Şubat 2019 tarihinde 

üyesi olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 
Habil Kahraman’ı 10 yıl, Mustafa Gürbüz’ü 8 yıl 9 
ay, Harun Kablama’yı 10 yıl ve Rıfat Tokdemir’i 7 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Sami Solak isimli bir kişi hakkında Aydın 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 8 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sa-
nığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası 
ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin deva-
mına karar verdi.

Eski savcı Mecit Yıldırım ve eşi eski hakim Sultan 
Yıldırım hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan Mecit Yıldırım’ı 8 yıl 4 ay ve Sultan 
Yıldırım’ı ise 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ayrıca Mecit Yıldırım’ın tutukluluk hali-
nin devamına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi İsmail Ergün hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
11 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme İsmail 
Ergün’ü ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mehmet Uslu hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
12 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Meh-
met Uslu’yu ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 13 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve 
Arif Erdem hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açılan davanın karar duruşması 13 Şu-
bat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Uğur Tütü-
neker’in beraatına ve İsmail Demiriz ile Arif Erdem 
hakkındaki dosyaların ayrılmasına karar verdi.

2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı 
(KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin yürütü-
len soruşturma kapsamında asker eşi olan 105 kişi 
hakkında Ankara 2. Ağır Ceza mahkemesinde açı-
lan davanın karar duruşması 13 Şubat 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
69 sanığı 6 yıl 3 ay ve 1 sanığı ise 1 yıl 10 ay 15 gün 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 36 
sanığı ‘dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 4 ay, 7 sanığı 
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mah-
keme 20 sanığın beraatına ve firari 15 sanığın ise 
dosyalarının ayrılmasına hükmetti.
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landırıcılık’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile ce-
zalandırdı.

KHK ile meslekten ihraç edilmiş bir eski asker 
hakkında Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 27 Şubat 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ 
ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincir-
leme dolandırıcılık’ suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 
980 bin 500 lira adli para cezasına ile cezalandırdı.

Anayasa Mahkemesi eski Başkanvekili Alparslan 
Altan hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 6 Mart 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Alparslan Altan’ı ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalan-
dırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar 
verdi.

Yargıtay eski üyesi İdris Asan hakkında Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşma-
sı 6 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme İdris 
Asan’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin 
devamına karar verdi.

2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sına-
vı’nda (KPSS) çıkan soruları sızdırdıkları iddiasıyla 
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan birer 
sanıklı 4 ayrı davanın karar duruşmaları 7 Mart 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 4 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme ‘kamu kurum ve kuruluşla-
rının zararına zincirleme dolandırıcılık’ suçundan 
1 sanığı 8 yıl 4 ay ve 2 sanığı ise 3 yıl 1 ay 15 gün 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski astsubay Dursun Enli hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 8 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Ömür Borazan hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 12 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 11 yıl hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Eskişehir eski Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa 
Aygün hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 13 Mart 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığın ‘örgüt 
üyesi olma’, ‘gizlilik ihlalinde haberleşme içerikle-

görüldü. Mahkeme sanıklardan Metin Alpcan, Ne-
cat Gör, Mehmet Ali Kılıç, Yüksel Can, Celil Kuş ve 
Murat Veysel Özdelice’yi ‘Anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme aynı 
suçtan 9 sanığı ise 5 yıl ile 12 yıl 6 ay arasında de-
ğişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı. Mah-
keme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 sanığı 3 yıl 9 ay 
ile 8 yıl 9 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme 22 sanığın ise beraatına 
karar verdi.

Eski binbaşılar Behzat Şahin, Altan Kayabaşı ve 
Kamil Öğül ile astsubay Atilla Tanrısever hakkında 
Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 26 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme Behzat Şahin, Atilla Tanrısever ve 
Kamil Öğül’ü ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme Altan Kayaba-
şı’yı ise ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme hükümle birlikte 
Altan Kayabaşı’nın tahliyesine karar verdi.

Danıştay eski üyesi Mithat Özcan hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 26 Şubat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Mithat Özcan’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

3 sanık hakkında 15 Temmuz Darbe Girişimi sıra-
sında Çekmeköy Kışlası’nda yaşanan olaylarla ilgili 
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 27 Şubat 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 2 sanığı 
6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme 1 sanığın ise beraatına karar verdi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin eski üyesi Oktay 
Acu hakkında Yargıtay 9. Dairesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 27 Şubat 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme Oktay Acu’yu ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

2010 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sına-
vı’nda (KPSS) çıkan soruları sızdırdıkları iddiasıyla 
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan birer 
sanıklı 3 ayrı davanın karar duruşmaları 27 Şubat 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 2 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 1 sanığı ise ayrıca ‘kamu 
kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme do-
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Eski futbolcu İsmail Demiriz hakkında İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 26 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
İsmail Demiriz’i ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski savcı Ferhat Sarıkaya hakkında Ankara 16. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 28 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan Ferhat Sarıkaya’yı 10 
yıl hapis cezası ile cezalandırdı ve hükümle birlikte 
tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Yusuf Memiş hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 2 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Yusuf Memiş’i ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl 7 
ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
hükümle birlikte ayrıca Yusuf Memiş’in tutukluluk 
halinin devamına karar verdi.

Danıştay eski üyesi Kemalettin İşlek hakkında Yar-
gıtay 9.Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 4 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan Kemalettin İşlek’i 7 yıl 
6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

68 kişi hakkında 15 Temmuz Darbe Girişimi sı-
rasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yaşanan 
olaylarla ilgili olarak Ankara 14. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Nisan 
2019 tarihinde yapıldı. Mahkeme ‘Anayasa’yı ihlal’ 
suçundan 23 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis 
ve 3 sanığı ise müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme 18 sanığı ise ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
5 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 20 sanığın 
beraatına ve 4 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına 
hükmetti.

12 kişi hakkında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 8 Nisan 
2019 tarihinde yapıldı. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 12 sanığı ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 12 sanığın da tu-
tukluluk halinin devamına hükmetti.

“Balyoz Planı” adıyla bilinen davanın savcılarından 
Hüseyin Kaplan hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 9 
Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Hüseyin 
Kaplan’ın ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüse yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına karar verdi.

rinin kaydedilmesi’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal’ 
ve ‘hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ 
suçlarından toplam 105 yıl hapis cezası ile cezalan-
dırılmasına karar verdi.

Avukat Faruk Seçen hakkında İstanbul 33. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 14 Mart 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis ce-
zası ile cezalandırılmasına karar verdi. Etkin piş-
manlık hükümlerinden yararlanan sanığın cezasını 
2 yıl 6 ay hapis cezasına indiren mahkeme, sanık 
hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının devamına 
karar verdi.

Aralarında Fetullah Gülen ile eski emniyet müdür-
lerinin de olduğu 10’u tutuklu 6’sı firari 67 sanık 
hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 18 Mart 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme 15 sanığı ‘Türkiye Cum-
huriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme bu 15 sanıktan 5’ini ayrıca 
‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etme’ suçundan ayrı 
ayrı 28 yıl 6 ay ve ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ 
suçundan ayrı ayrı 13 yıl hapis cezası ile cezalan-
dırdı. Mahkeme 6 sanığı ise ‘özel hayatın gizliliğini 
ihlal etme’ suçundan 28 yıl 6 ay ile 4 yıl 6 ay arasın-
da değişen oranlarda hapis cezaları ile cezalandırdı. 
Mahkeme 6 sanığı ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal 
etme’ suçundan 10 yıl 2 ay ile 1 yıl 8 ay arasında 
değişen oranlarda hapis cezaları ile cezalandırdı. 
Mahkeme 22 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 2 
yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda 
hapis cezaları ile cezalandırdı. Mahkeme 24 sanığın 
ise beraatına karar verdi. Mahkeme ayrıca araların-
da Fetullah Gülen’in de olduğu 6 sanığın ise dosya-
larının ayrılmasına hükmetti.

Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını sızdırdığı 
iddiasıyla eski zabıt katibi Ali Akçiçek hakkında 
Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 20 Mart 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
9 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Mine Kaya hakkında Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
25 Mat 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.
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6 yıl 3 ay ile 15 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen sü-
relerde hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme fira-
ri 22 sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu eski üyesi İbra-
him Zengin hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 8 Mayıs 2018 tari-
hinde görüldü. Mahkeme İbrahim Zengin’i ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile ceza-
landırdı.

Yargıtay eski üyesi Mahmut Kış hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
16 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
örgüt üyesi olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Halit Kıvrıl hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
16 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
örgüt üyesi olma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mustafa Kemal Tepedelen hak-
kında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 20 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mustafa Akarsu hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 21 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapis ce-
zası ile cezalandırdı.

Yargıtay 5. Dairesi eski üyesi Mesut Kundakçı hak-
kında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 22 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski savcı Osman Şanal hakkında Ankara 16. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 24 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan sanığı 11 yıl 3 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Zihni Doğan hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
28 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Süleyman Atila isimli bir kişi hakkında Kayseri 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

HSYK eski Genel Sekreteri Muzaffer Bayram hak-
kında Antep 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 17 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Muzaffer Bayram’ın “örgüt kur-
ma ve yönetme” suçundan 15 yıl hapis cezası ile ce-
zalandırılmasına karar verdi.

Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu eski üyesi Ali 
Kaya hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 18 Nisan 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme Ali Kaya’nın ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına 
karar verdi.

İstanbul eski İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay 
Gürcan Sercan’ın da aralarında bulunduğu 39 jan-
darma personeli hakkında İstanbul 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 18 
Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 11 kişinin 
‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs et-
mek’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandı-
rılmasına; 19 kişinin ‘anayasal düzeni ortadan kal-
dırmaya teşebbüse yardım etmek’ suçundan 12 yıl 
6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaları 
ile cezalandırılmasına, 9 kişinin ‘örgüt üyesi olmak’ 
suçundan 1 yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen 
hapis cezaları ile cezalandırılmasına karar verdi.

31 kişi hakkında Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 26 Nisan 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme eski 4. Motorlu Pi-
yade Tugay Komutanlığı Bayburt Kışla Komutanı 
Yarbay Ahmet Ergüden’in de aralarında olduğu 6 
kişiyi ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşeb-
büs’ suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 2 kişinin ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası ile ceza-
landırılmasına, 25 kişinin ise beraatına karar verdi.

H.C. isimli bir iş insanı hakkında, İzmir 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 26 Nisan 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
H.C.’nin ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına, etkin pişmanlık hü-
kümlerinin uygulanarak cezanın 1 yıl 10 ay 15 güne 
indirilmesine karar verdi ve hükmün açıklamasını 
geri bıraktı.

10 Temmuz 2010 tarihinde yapılan Kamu Perso-
neli Seçme Sınavı’nın sorularının sızdırılması ile 
ilgili olarak 86 sanık hakkında Ankara 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 2 
Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 64 sanığı 
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zalandırdı. Mahkeme ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan 2 
kişiyi ayrı ayrı 25 kez, 9 kişiyi ayrı ayrı 24 kez, 2 
kişiyi ayrı ayrı 6 kez ve 40 kişiyi 1’er kez ağırlaştırıl-
mış müebbet cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme aynı 
suçtan 18 kişiyi müebbet hapis cezasıyla, 34 kişiyi 
‘Anayasa’yı ihlale yardım’ suçundan 12 yıl 6 ay ile 18 
yıl arasında değişen hapis cezalarıyla cezalandırdı. 
Mahkeme 11 kişiyi ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 1 
yıl 6 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezala-
rıyla cezalandırdı. Mahkeme 2 firari sanık hakkın-
daki dosyanın ayrılmasına ve 31 kişinin de beraatı-
na karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Mu-
habere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Grup Komu-
tanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Koman-
do Özel Asayiş Komutanlığı’nda meydana gelen 
olaylara ilişkin, 9 kişi hakkında Ankara 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 13 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
eski kurmay albay Sami Balcı’yı ‘anayasal düzeni ih-
lale yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile, 8 kişiyi 
ise ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 3 
ay arasında değişen hapis cezaları ile cezalandırdı.

Muhammed Harun Bulut isimli 1 kişi hakkında 
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 13 Haziran 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Aralarında Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstih-
barat Şube eski müdürü Hurşit Uçak’ın da olduğu 
20 kişi hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 14 Haziran 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme aralarında Hur-
şit Uçak’ın da olduğu 13 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 1 yıl 10 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen 
oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
5 sanığın dosyasının ayrılmasına, 1 sanıkla ilgili 
kamu davasının reddine ve 1 sanığın ise beraatına 
karar verdi.

2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı 
sorularını örgüt üyelerine sızdırdıkları iddiasıyla 79 
kişi hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de açılan davanın karar duruşması 14 Haziran 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme 51 sanığı ‘örgüt üyesi 
olma’ ve ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına 
dolandırıcılık’ suçlarında 1 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 
7 ay arasında değişen oranlarda hapis cezası ile ce-
zalandırdı. Mahkeme ayrıca 10 sanığın dosyalarının 
ayrılmasına ve 18 kişinin ise beraatına karar verdi.

duruşması 28 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 9 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

HSYK İkinci Daire eski Başkanı Nesibe Özer Do-
ğan hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 28 Mayıs 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçun-
dan 11 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski hakim İlhan Karagöz hakkında İstanbul 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 29 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Turgut Emiroğlu hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 29 Mayıs 2019 tarihinde görüldü. Mahke-
me sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl hapis 
cezası ile cezalandırdı.

13’ü tutuklu 90 kişi hakkında ‘askeri casusluk’ id-
diasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 29 Mayıs 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme aralarında dönemin İzmir 
İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, 
Batman eski Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ve 
İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın da bulun-
duğu 41 kişiyi, ‘örgüt üyesi olma’, ‘kamu görevlisi-
nin resmi evrakta sahteciliği’, ‘kamu görevlisi tara-
fından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak 
suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal’ ve ‘özel ha-
yatın gizliliğini ihlal’ suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün 
ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları 
ile cezalandırdı. Mahkeme hakkında yakalama ka-
rarı bulunan 15 kişinin dosyasının ayrılmasına, 34 
kişinin ise beratına karar verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacı-
lık Komutanlığı’ndaki olaylarla ilgili olarak 152 kişi 
hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 30 Mayıs 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme eski albay Uğur Kapan’ı, 
‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan bir kez, ‘öldürmeye te-
şebbüs’ suçundan 28 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 
yine ‘öldürmeye teşebbüs’ ile ‘kişiyi hürriyetinden 
yoksun bırakma’ suçlarından da 3 bin 932 yıl hapis 
cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme eski albay Oğuz 
Yalçın ile astsubay İlhan Ocakcıoğlu’nu, ayrı ayrı 29 
kez ağırlaştırılmış müebbet ve ‘öldürmeye teşebbüs’ 
suçundan ayrı ayrı 3 bin 856 yıl hapis cezasıyla ce-
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HSYK eski üyesi Mahmut Şen hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşma-
sı 26 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Mahmut Şen’i ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Kara Harp 
Okulu’ndaki eylemlerle ilgili olarak aralarında 
dönemin okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim 
Acar’ın da olduğu 307 sanık hakkında Ankara 24. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 26 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme, ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan aralarında Kerim 
Acar’ın da olduğu 19 sanığı ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile, 28 sanığı ise müebbet hapis ceza-
sı ile cezalandırdı. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ ve 
‘darbeye yardım’ suçlarından 133 sanığı 6 yıl 3 ay 
ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 108 sanığın beraatına ve fi-
rari 19 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği eski Başkan Yardımcısı 
ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 27 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Oktay Aydın’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 
yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Uğur Canpolat isimli bir kişi hakkında Gaziantep 
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 27 Haziran 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl 4 
ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

MİT’e ait tırların 19 Ocak 2014 tarihinde Adana’nın 
Seyhan ilçesinde durdurulması olayı ile ilgili olarak 
aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Sü-
leyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcı Vekili Ah-
met Karaca, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takcı, 
eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Hamza Celepoğlu, eski Adana İl Jandarma Komu-
tanı Kurmay Albay Özkan Çokay’ın da olduğu 54 
kişi hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 28 Haziran 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme Süleyman Bağrıyanık, Ah-
met Karaca, Özcan Şişman, Aziz Takcı, Tuğgeneral 
Hamza Celepoğlu, Özkan Çokay’ı ‘devletin gizli 
kalması gereken belgelerini temin etme ve açıkla-
ma’ ve ‘örgüt üyesi olma’ suçlarından 26 yıl ile 17 
yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 16 sanığı ise çeşitli suçlar-
dan değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme 32 sanığın ise beraatına karar verdi.

Eski Yarbay Mehmet Alkan hakkında Ankara 27. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 17 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Mehmet Alkan’ın beraatına karar verdi.

“Genelkurmay Çatı Davası” olarak da bilinen ve 
aralarında Fetullah Gülen’in de olduğu 13’ü fira-
ri, 176’sı tutuklu, 35’i tutuksuz 224 kişi hakkında 
15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Genelkur-
may Başkanlığı’ndaki eylemler nedeniyle Ankara 
17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 20 Haziran 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘Anayasayı ihlal’ ve diğer suçlardan 128 
sanığı 1 ile 141’er kez arasında değişen sayılarda 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandır-
dı 23 sanığı ise ‘Anayasayı ihlal’ suçundan müebbet 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ayrıca 24 
sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 15 yıla kadar ha-
pis cezası ile; 3 sanığı da ‘darbe teşebbüsüne yardım 
etme’ suçundan 20 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme 33 sanığın beraatına ve firari 13 sanığın 
ise dosyasının ayrılmasına karar erdi.

81 kişi hakkında Ankara 16. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 21 Haziran 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 51 sanığı 1 yıl 6 
ay 22 gün ile 10 yıl 6 ay arasında değişen sürelerde 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 22 sanığın 
beraatına ve firari 8 sanığı dosyalarının ayrılmasına 
karar verdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Donanma 
Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili olarak araların-
da Deniz Hava Ana Üs Komutanı tuğamiral Tezcan 
Kızılelma’nın da olduğu 35 kişi hakkında Kocaeli 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 21 Haziran 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan Tezcan Kızı-
lelma’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ce-
zalandırdı. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
7 sanığı 13 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen 
sürelerde hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 
1 sanığı ise ‘suçluyu kayırma’ suçundan 1 yıl 8 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 1 sanık hak-
kında ceza verilmesine yer olmadığına hükmede-
rek, 6 sanığın beraatına ve 19 sanık ile ilgili olarak 
dava dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 26 Haziran 2019 tarihinde görüldü. Mahke-
me Hüseyin Sarıömeroğlu’nu ‘örgüt üyesi olma’ su-
çundan 13 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.



Darbe Girişimiyle İlişkilendirilerek Gözaltına Alınan, 
Tutuklanan ve Yargılanan Kişiler Türkiye İnsan Hakları Raporu 2019

448 Türkiye İnsan Hakları Vakfı

‘örgüt üyesi olma’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası 
ilke cezalandırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Etimesgut 
Zırhlı Birlikler Okulu’ndaki olaylarla ilgili olarak 
53 kişi hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 10 Temmuz 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme, ‘Anayasa’yı ih-
lal’ suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve 
25 sanığı ise müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ‘kasten öldürme’ suçundan 1 kişiyi mü-
ebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ‘ya-
ralama’ suçundan 1 kişiyi 13 yıl 4 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme ‘Anayasa’yı ihlal suçuna 
yardım’ suçundan 14 sanığı 15 yıl ile 12 yıl 6 arasın-
da değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 3 kişiyi 7 yıl 
ile 6 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme 2 sanığın ise beraatına 
karar verdi.

Deniz albay Adem Durak hakkında Ankara 25. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 16 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan sanığı 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Atatürk Ha-
valimanı’ndaki eylemler nedeniyle 159 kişi hakkın-
da İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 17 Temmuz 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme ‘Anayasa’nın öngördüğü 
düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçun-
dan 10 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme 43 sanığı ‘Anayasa’yı 
ihlal’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalan-
dırdı. Mahkeme 85 kişiyi ‘Anayasa’yı ihlale teşeb-
büs etmeye yardım etme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı. Mahkeme ‘kasten öldürme’ 
suçundan 2 kişiyi müebbet hapis cezası ile cezalan-
dırdı. 19 sanığa ise çeşitli suçlardan değişen süre-
lerde hapis cezası verildi.

İsmail Çolak isimli bir kişi hakkında Düzce 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 17 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahke-
me sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 5 yıl hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Fetullah Gülen’in yeğenleri Şamil Gülen ile Tavus 
Bin Keysan Gülen hakkında Ankara 29. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
17 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme söz 

“Balyoz Davası” hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Ömer Diken hakkında İzmir 
16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 1 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Ömer Di-
ken’i 13 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırdı ve tu-
tukluluk halinin devamına hükmetti.

Yargıtay eski üyesi Mehmet Arı hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşma-
sı 2 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Mehmet Arı’yı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 13 yıl 9 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Zekeriya Erdoğan hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 2 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Zekeriya Erdoğan’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçun-
dan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Ramazan Bayrak hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 2 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Ramazan Bayrak’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçun-
dan 10 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Bilal Karadağ hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
3 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Bilal 
Karadağ’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay ha-
pis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi İsmail İnceoğlu hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 3 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
İsmail İnceoğlu’nu ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Ahmet Taşkın hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 4 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
Ahmet Taşkın’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Hüseyin Güngör Babacan hak-
kında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 8 Temmuz 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan Hüseyin 
Güngör Babacan’ı 10 yıl 6 ay hapis cezası ile ceza-
landırdı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü eski görevlisi İsmail 
Uğuz hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde açılan davanın karar duruşması 9 Temmuz 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme İsmail Uğuz’u 
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Mahkeme aralarında Mustafa Kaplan’ın da olduğu 
20 sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay ile 
8 yıl 9 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası 
ile cezalandırdı. Mahkeme 17 sanığın ise beraatına 
karar verdi.

Yozgat eski Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz hak-
kında Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 16 Eylül 2019 tarihinde 
görüldü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçun-
dan 8 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mehmet Murat Yönder hak-
kında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 16 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mehmet Kaya hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
17 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Ahmet Toker hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
19 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin deva-
mına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Lojistik 
Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç hakkında 
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan da-
vanın karar duruşması 19 Eylül 2019 tarihinde gö-
rüldü. Mahkeme sanığı ‘anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs’, ‘işyeri dokunulmazlığını ihlal 
etme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 
toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ile cezalan-
dırdı.

Yargıtay eski üyesi Önder Aytaç hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
23 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme Önder 
Aytaç’ı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 11 yıl 3 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

BTK eski çalışanı Mehmet Altınsoy hakkında An-
kara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 23 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme Mehmet Altınsoy’u ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski hakim Hulusi Ceylan hakkında Ankara 25. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 

konusu 2 kişiyi ‘örgüt üyesi olma’ suçundan ayrı 
ayrı 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Yasin Özdil isimli bir kişi hakkında Ankara 25. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 31 Temmuz 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

22’si firari 23’ü tutuklu olmak üzere 77 kişi hak-
kında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın karar duruşması 31 Temmuz 2019 tarihin-
de görüldü. Mahkeme 48 kişiyi ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında 
değişen hapis cezaları ile cezalandırdı. Mahkeme 
25 kişinin dosyasının ayrılmasına, 4 kişinin ise be-
raatına karar verdi.

Mehmet Ümit Akbey isimli bir kişi hakkında An-
kara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 6 Ağustos 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 
9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Ömer Lütfi Polat isimli bir kişi hakkında Ankara 
25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 8 Ağustos 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 9 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Fatih Korkmaz isimli bir kişi hakkında Ankara 25. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 8 Ağustos 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Yasin Tikdağ 
hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 5 Eylül 2019 tari-
hinde görüldü. Mahkeme sanığı örgüt üyesi olma 
suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

KHK ile meslekten ihraç edilen eski hakim Hasan 
Hüseyin Özse hakkında İstanbul 24. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
9 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile 
cezalandırdı.

Aralarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın 
(KOSGEB) eski başkanı Mustafa Kaplan ile eski 
yöneticilerinin de olduğu 37 kişi hakkında Anka-
ra 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 13 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
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Ahmet Şahin isimli bir kişi hakkında Sakarya 4. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 4 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘örgüt kurma ve yönetme’ suçundan 19 yıl 6 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkın-
da ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs 
etme’ ve ‘örgüt üyesi olma’ iddialarıyla İstanbul 23. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 8 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
2 kişinin beraatına karar verdi.

1’i tutuklu 25 kişi hakkında Kahramanmaraş 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 8 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
dönemin Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Ferhat 
Karaderi’yi ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etme’ suçundan müebbet hapis cezası ile, 
3 kişiyi ‘örgüt üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 
ay hapis cezası ile, 3 kişiyi de aynı suçtan ayrı ayrı 
2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 18 
kişinin beraatına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Muzaffer Karadağ hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 14 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl ha-
pis cezası ile cezalandırdı.

Ekrem Yeter hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde açıla davanın karar duruşması 17 Ekim 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme delil yetersizli-
ğinden Ekrem Yeter’in beraatına karar verdi.

Yargıtay eski üyesi Mustafa Sarıçam hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 23 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 
sanığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

HSYK eski üyesi Mustafa Kemal Özçelik hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 4 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis cezası 
ile cezalandırdığı Mustafa Kemal Özçelik’in etkin 
pişmanlık hükümlerinden yararlanmasından dola-
yı cezayı 2 yıl 3 aya, duruşmalardaki iyi halini gö-
zeterek ise 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı.

24’ü tutuklu 43 kişi hakkında İstanbul 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 4 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 

duruşması 27 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 9 ay 
22 gün hapis cezası ile cezalandırdı.

HSYK eski Başmüfettişi Tacettin Şeker hakkında 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 27 Eylül 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 
yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

MİT eski görevlisi Basri Aktepe hakkında Ankara 
25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 27 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl ha-
pis cezası ile cezalandırdı.

Moldova’dan sınır dışı edilerek Türkiye’ye getirilen 
Sedat Hasan Karacaoğlu isimli kişi hakkında İstan-
bul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 27 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 8 yıl 3 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

HSYK eski üyesi Resul Yıldırım hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
30 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

İsmail Şafak Güdür isimli bir kişi hakkında İstan-
bul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 30 Eylül 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 10 yıl 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Danıştay eski üyesi Bülent Kılınç hakkında Yargı-
tay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 1 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Mahmut Akkoyun hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 1 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 6 yıl 3 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

Aselsan eski çalışanı 24 kişi hakkında Ankara 25. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 4 Ekim 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 14 sanığı 2 yıl 6 ay ile 
8 yıl 5 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları ile 
cezalandırdı. Mahkeme 10 kişinin beraatına karar 
verdi.
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Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) eski üye-
si Şerif Bek hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde 
açılan davanın karar duruşması 11 Kasım 2019 
tarihinde görüldü. Mahkeme sanığın ‘örgüt üyesi 
olma’ suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırıl-
masına karar verdi ve daha sonra bu cezayı 10 yıla 
indirdi.

HSYK eski üyesi Ahmet Berberoğlu hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 12 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 9 
ay 27 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi.

Yargıtay eski üyesi Osman Yurdakul hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 13 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 12 yıl 4 
ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi.

Yargıtay eski üyesi İlyas Altan hakkında Yargıtay 9. 
Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
18 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme sanığı 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası 
ile cezalandırdı.

Yargıtay eski üyesi Muharrem Karayol hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 19 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 13 yıl 15 
ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Eski binbaşı Şükrü Seymen hakkında Muğla 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruş-
ması 19 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 
sanığı ‘Anayasa’yı ihlal’, ‘Cumhurbaşkanı’na suikast’, 
‘yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öl-
dürme’ suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığı ay-
rıca ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 3 yıl, 
‘nitelikli kasten yaralama’ suçundan 6 yıl, ‘konut 
dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 18 ay, ‘kişiyi hür-
riyetinden yoksun bırakma’ suçundan 18 yıl hapis 
cezasıyla cezalandırdı.

Danıştay eski üyesi Galip Tuncay Tutar hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 26 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığın ‘örgüt yöneticisi olma’ suçundan 16 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

eski Albay Hüseyin Ergezen’i ‘Anayasayı ihlal etme’ 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 
‘hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonul-
ması’ suçundan 16 yıl hapis cezası, ‘cebir ve şiddet 
kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal 
etme’ suçundan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme eski Albay Süleyman Demirci, eski Kur-
may Binbaşı Ecir Şık, eski Kurmay Binbaşı Mustafa 
Serbest, eski Üsteğmen İsa Pek, eski Binbaşı Ümit 
Lütfi Altıntakan, eski Üsteğmen Sercan Özdemir 
ve eski Albay Ali Başaran’ı ‘Anayasayı ihlal etme’’ 
suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
cezalandırdı. Mahkeme 6 kişinin aynı suçtan mü-
ebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, 20 kişinin 
‘Anayasayı ihlale yardım’ suçundan 12 yıl ile 18 yıl 
arasında değişen hapis cezaları ile cezalandırılma-
sına karar verdi. Mahkeme 7 kişinin beraatına, 2 
kişinin ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi. 
Ayrıca mahkemenin, hükmün açıklanmasından 
sonra 2 sanık avukatı hakkında suç duyurusunda 
bulunmaya karar verdiği öğrenildi.

MİT tarafından Kosova’da gözaltına alınarak Tür-
kiye’ye getirilen Osman Karakaya ve Cihan Öz-
kan isimli 2 kişi hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 6 
Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme 2 kişiyi 
‘örgüt üyesi olma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis 
cezası ile cezalandırdı.

Abdullah Gül Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edi-
len Dr. Öğr. Üyesi Davut Aktaş hakkında Kayseri 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 7 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme Davut Aktaş’ın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 
verdi.

Recep Yıldırım isimli bir polis memuru hakkında 
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 7 Kasım 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme Recep Yıldırım’ın ‘örgüt üyesi olma’ 
suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılma-
sına karar verdi.

F. G. isimli eski bir askeri öğrenci hakkında Kayseri 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 7 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme F. G.’nin ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 
ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, 
daha sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yarar-
landığı için cezayı 1 yıl 6 ay 22 güne indirdi.
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2009 Askeri Lise Sınavı sorularının çalınması id-
diasıyla ilgili 9 kişi hakkında Düzce 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 
19 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt 
üyesi olma’ suçundan 1 sanığı 3 yıl 1 ay 15 gün ve 
1 sanığı ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı. 
Mahkeme 7 sanığın ise beraatına karar verdi.

26 kişi hakkında İstanbul 23. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde açılan davanın karar duruşması 27 Aralık 
2019 tarihinde görüldü. Mahkeme ‘örgüt üyesi ol-
mak’ suçundan 9 kişinin 7 yıl 6 ay, 14 kişinin 6 yıl 
3 ay, 1 kişinin 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile ce-
zalandırılmasına; firari 2 kişi hakkındaki dosyanın 
ayrılmasına karar verdi.

Kahraman Demirez isimli 1 kişi hakkında İstanbul 
30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 26 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 8 yıl 9 ay 
hapis cezası ile cezalandırdı.

HSYK eski Başkanvekili Ahmet Hamsici hakkın-
da Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın ka-
rar duruşması 26 Aralık 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığı ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 8 
yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın 
etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması ve 
duruşmalardaki iyi hali nedeniyle cezayı 2 yıl 6 aya 
indirdi.

Yargıtay eski üyesi Mustafa Albayrak hakkında Yar-
gıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar du-
ruşması 27 Kasım 2019 tarihinde görüldü. Mahke-
me sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 9 yıl hapis 
cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

HSYK Birinci Dairesi eski başkanı İbrahim Okur 
hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan dava-
nın karar duruşması 5 Aralık 2019 tarihinde görül-
dü. Mahkeme sanığın ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 
10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar ver-
di.

Askeri Yargıtay eski üyesi Hakan Ata hakkında 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar 
duruşması 11 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mah-
keme sanığın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 
hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Askeri Yargıtay eski üyesi Turgay Öztoprak hak-
kında Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın 
karar duruşması 11 Aralık 2019 tarihinde görüldü. 
Mahkeme sanığın ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 12 
yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

HSYK eski üyesi Ömer Köroğlu hakkında Yargıtay 
9. Ceza Dairesi’nde açılan davanın karar duruşması 
16 Aralık 2019 tarihinde görüldü. Mahkeme etkin 
pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiy-
le sanığı ‘örgüt üyesi olma’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 
gün hapis cezası ile cezalandırdı ve hükmün açık-
lanmasını geri bıraktı.
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