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Ocak 2016- Haziran 2016 tarihlerindeki temel insan hakları ihlalleri;

Haftalık bazda takip ettiğimiz insan hakları örgütleri dokümantasyonları, basında yer
alan insan hakkı ihlallerine ilişkin haberler ve CHP’ye bildirilen vakalar üzerinden
yapılan derleme ile bütüncül bir rapor halinde ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda tüm hak ihlallerine ulaşmanın
olanaksızlığını belirtmekle beraber mevcut kaynaklarla sınırlı takibimiz sonucu İnsan
Hakları Raporu kayıt altına alınabilen ve çarpıcı insan hakları ihlallerinin önemli bir
bölümünü içermektedir.

Bu raporun hazırlanmasına ağırlıklı katkısı olan ve yakın zaman önce Genel
Başkanı tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV), Genel Başkanı Prof. Dr.
Şebnem Korur Fincancıya, dokümantasyon birimine, Vakıf Uzmanı Evren Özer’e,
İsan Hakları Derneği’ne (İHD) ve MAZLUMDER’e teşekkürlerimizi sunarız.



GİRİŞ

Türkiye'de insan hakkı ihlalleri, Ocak 2016’dan Haziran
2016’ya her gün daha kötüye gitti. AKP’nin muhalif tüm
toplumsal kesimlere yönelik bilinçli ve sistemli olarak
sürdürdüğü politika; kolluğun şiddeti, yargının ve
medyanın baskı altına alınışı ile bir baskı rejimine
dönüştü. Zorun ve zor aygıtlarının hedefi AKP ve
yandaşlar dışındaki tüm kesimler oldu.



 7 Haziran Genel Seçimleri sonrası özellikle Kürt sorununun diyalog
zemininden çatışma zeminine evrilmesi ile birlikte şiddet hızla büyüdü.

 Kent merkezlerinde sivillerin ölümüne neden olan IŞİD ve TAK terör
örgütleri tarafından gerçekleştirilen canlı bombalar sonucu çok sayıda
insanımız katledildi. Toplumda güvenlik kaygısı arttı.

 Güneydoğu’da süren çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları sivil halkın yaşam
hakkını tehdit etti, çok sayıda güvenlik görevlisi ve askerimizin şehit
olmasına neden oldu. Son 6 aylık zaman diliminde neredeyse her gün şehit
cenazesi kalktı.

 Bu süreçte çok sayıda sivil yurttaş yaşamını yitirdi. Çok sayıda insan evsiz
kaldı, yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.



 Ayrımcılık ve ötekileştirme politikaları sonucu iktidarın hedef
göstermeye varan açıklamaları ve vatandaşa, esnafa, muhtara ihbar
çağrıları ile eyleme dönüşerek adeta “meşru şiddet” ve linç kültürü
devreye girdi.

 İktidarın mezhepçi politikası başta Alevi toplumu olmak üzere tüm
farklı inanç guruplarını hedef aldı. Ülkenin dört bir yanında okullarda
öğretmenler, camilerde din adamları aracılığıyla sürekli ve sistematik
ayrımcılık yapıldı. Diyanet ve müftülük fetvaları ile yurttaşlar hedef
gösterilerek rencide edildi. Temel hak ve özgürlükler kısıtlandı.

 İktidar ve medya bu süreçte gayrimüslim bireylere yönelik ırkçı ve
ayrımcı bir dil kullanmayı sürdürdü.



Medyaya yönelik kısıtlamalar arttı. Gazeteciler işlerinden atıldı,
tutuklandı, şiddet gördü. Basın mensupları gün aşırı adliye
koridorlarında buluşmaya devam etti.

 Basın kuruluşlarına kayyumlar atandı. TV’ler kapatıldı. İnternet siteleri
yasaklandı.

 Bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ve yayıncılara yönelik sansür çeşitli
gerekçelerle (müstehcenlik, terör, dine hakaret vb.) artış gösterdi.



 Kadın cinayetleri azalmadı, artarak devam etti. Taciz ve tecavüz
vakaları arttı. Dini referanslı vakıf ve derneklerde çocuklara yönelik
şiddet ve istismar vakaları dikkat çekici boyuta vardı. Ensar Vakfı’nda
yaşanan vakanın kamuoyuna yansımasıyla birlikte birçok benzer olay
açığa çıktı.

Özellikle LGBTİ bireylere dönük şiddet, AKP’li siyasiler ve AKP medyası
eliyle meşrulaştırılarak topluma sunuldu.

Nefret söylemi ve nefret suçları artış gösterdi. 



 Türkiye son 6 aylık süreçte adil yargılamadan hızla uzaklaştı, yargı hızla
siyasallaştı, cezasızlık yaygınlaştı. Daha önceki dönemlerde olduğu gibi
bu dönemde de iktidar, oy çokluğunun vermiş olduğu sarhoşlukla
yasalaştırdığı yargı paketleri sonucu yargıyı, arka bahçesi haline
getirdi. Yargıdaki AKP kadrolaşması devam etti.

 Cumhurbaşkanı’na hakaret davaları rutine dönüştü. Bu madde
toplumsal muhalefete yönelik tehdit ve şantaj maddesi olarak
kullanılmaya başlandı.



 Komşularla sıfır sorun derken sıfır komşumuzun kaldığı dış politikada
iktidarın yanlışları sonucu, sınırlarımızda savaş gündelik yaşam haline geldi.

 AKP’nin izlediği yanlış ve öngörüsüz Suriye politikası sonucu Türkiye
mülteci krizi ile karşı karşıya kaldı.

 Suriyeli sığınmacıların kamplarda ve kentlerdeki koşullarında iyileşme
sağlanmadı. Türkiye’de sığınmacılar en büyük insan hakları ihlallerine
maruz kaldılar. En son Nizip Mülteci Kampı'ndaki çocuklara yönelik tecavüz
olayları hala hafızalarımızda.

 Sığınmacılar, iç ve dış politika malzemesi olarak iktidarın bir argümanına
dönüştü.

 Suriyelilere yönelik ırkçı ve ayrımcı tutum, vatandaşlık tartışmaları
ekseninde artış gösterdi.



 Cezaevi koşullarında iyileşme sağlanmadı, baskı ve sürgün arttı. Temel 
haklar kısıtlandı. Cezaevinde ölüm vakaları kaydedildi. 

 Son 6 aylık dönemde çok sayıda çocuk tutuklandı. 



 Akademisyenler görülmedik bir baskıya ve cezalara maruz kaldılar. 

 Akademisyenler tutuklandılar, işten atıldılar, idari cezalar aldılar. 

 Akademik özgürlük kısıtlandı, akademi üzerinde YÖK ve rektörlükler 
kanalıyla baskı ortamı oluşturuldu.

 Üniversite öğrencilerinin toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı çoğu kez 
özel güvenlik ve polis şiddetine maruz kaldı.



 İş cinayetleri katliamlara dönüştü. 

 Kamu çalışanları, Cumhuriyet tarihinde görmedikleri baskıyla son 6
aylık zaman diliminde tanıştı. Kamu emekçilerinin demokratik hakları
atanamama, ceza, sürgün ve işten atmalarla yok edildi.



Cezasızlık



Gezi Direnişi’nde öldürülen gençlerimizin davaları başta olmak üzere
güvenlik güçlerinin tarafı olduğu her davada cezasızlık çok net görüldü.

Yargı, hukukun değil kamu otoritesinin talepleri doğrultusunda güvenlik
güçlerine kalkan olma görevi üstlendi.

 Davalar uzadı, polislerin ve saldırganların tutuksuz yargılanmaları sürdü,
çıkan cezalarda hukukun emrettiği gibi olmadı.

Genel Başkanımızdan milletvekillerimize, örgüt yöneticilerimizden belediye
başkanlarımıza yönelik provokatif ve şiddet içeren saldırılarda gözaltına
alınan saldırganlar hızla serbest bırakıldı.

Cezasızlık genel bir teamüle dönüştü, hukuksuzluk yaygınlaştı.



• Tahir Elçi davasında hala kimseye ulaşılamadı, Ethem Sarısülük davasında
sanık polisin tutuksuz yargılaması devam etti.

• 10 Eylül 2013 tarihinde, Antakya’daki Gezi Direnişi’nde polisin evlerin
çatısını hedef alarak ateşlediği gaz bombası kapsülünün başına isabet
etmesi sonucu çatıdan düşerek ölen Ahmet Atakan cinayetini kimlerin
işlediği biliniyor, kimin işlediği ise gizleniyor. Bu yüzden henüz Ahmet
Atakan cinayetinin açılmış ve süren bir davası bile yok.

• 2013 yılında, Maltepe Gülsuyu’nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı
saldırıda öldürülen Hasan Ferit Gedik davasında tutuklu sanığın: "Eğer terör
örgütleri insanlar üzerinde baskı kurarsa insanlar da polislerin
yetişemediği yerde anayasal hakkını kullanır ve mermiyi çakar" sözleri
damga vurdu.



• Uğur Kurt davasında sanık polis tutuklanmadı.

• Medeni Yıldırım davasında emri veren komutan, sanık yerine tanık
olarak ifade verdi.

• Dilek Doğan davasında polis kurşunu görüntülerle sabit olmasına
rağmen tutuksuz yargılamaya devam edildi.

• Berkin Elvan’ın katili yakalanmadı.

• Abdullah Cömert davasında 'olası kastla öldürme' suçundan ceza
verilmedi, Mehmet Ayvalıtaş davasında bilirkişi sanıkları kusursuz
buldu.



Medyaya Yönelik Baskı ve 
Sansür







Yargı, RTÜK, TİB bu süreçte medyanın üzerinde tehdit ve şantaj unsuruna
dönüştüler.

Ağırlıklı olarak sendika.org, siyasihaber.org, tr.sputniknews.com, DİHA, Özgür
Gündem, noktadergisi.info olmak üzere son 6 aylık zaman diliminde haber
portalları 32 kez erişime engellendi.

TV’lerin yayınlarına son verildi, 1 TV kanalının yayınına son verildi, 1 TV kanalının
yayını durduruldu, 1 TV kanalı RTÜK tarafından ağır para cezalarına maruz
bırakıldı.

Medya kuruluşlarına kayyumlar atandı, 7 medya kuruluşuna kayyum atandı, 1
dergi hakkında toplatma kararı verildi.

Gazeteciler gazetecilik faaliyetlerinden dolayı gözaltına alındı, yargılandı ve
tutuklandı. Bu süreçte toplam 44 gazeteci çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı, 14
gazeteci tutuklandı.



Ocak-Şubat

• Ocak ayında, Kanal D Haber Günaydın programında Erdoğan’a hakaret 
iddiasıyla 5 gazeteci hakkında iddianame kabul edildi. 

• Şubat ayında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu hakkında köşe 
yazısından dolayı yargılama başladı. 

• MİT’e ait olan ve içinde silah olduğu ortaya çıkan tırlarla ilgili yaptıkları
haberler nedeniyle, 26 Kasım 2016’da tutuklanan Cumhuriyet
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi
Erdem Gül hakkında hazırlanan iddianame 5 Şubat 2016’da kabul
edildi.



Mart

• Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Dinç’in talebi doğrultusunda,
TÜRKSAT Genel Müdürlüğü, 26 Şubat 2016’da İMC TV’nin TÜRKSAT
uydusundaki yayınlarını durdurdu.

• Haftalık yayımlanan Nokta Dergisi’nin, Cumhurbaşkanının yer aldığı 24.
sayısının kapağı nedeniyle, derginin Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan hakkında “Türkiye Cumhuriyeti
hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” suçundan 20’şer yıla kadar hapis
cezası istendiği davaya 1 Mart 2016’da devam edildi.

• Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmasına yayın yasağı getirilmesini köşe
yazısında eleştiren Evrensel Gazetesi yazarı Ender İmrek hakkında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan
davaya 17 Mart 2016’da devam edildi.



Nisan

• Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Vural Nasuhbeyoğlu hakkında, gazetenin 9 Ekim 2015 tarihli
nüshasında “HPG: Yüksekova’da Türk’ün gücünü göreceksiniz diyen polis
alıkonuldu” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı 28 Nisan 2016’da öğrenildi.

• El-Kaide’nin silahlı saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo
ile dayanışmak amacıyla saldırıya konu olan karikatürü Cumhuriyet
Gazetesi’ndeki köşelerinde 14 Ocak 2015’te yayımlayan yazarlar Ceyda
Karan ve Hikmet Çetinkaya hakkında açılan dava, 28 Nisan 2016’da
sonuçlandı. İki yazarın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri
aşağılamakla” suçlandığı davanın Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, sanıklara TCK’nin 216.
maddesi uyarınca 2’şer yıl hapis cezası verdi.



Mayıs-Haziran

• Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara
Temsilcisi Erdem Gül hakkında açılan dava 6 Mayıs 2016’da sonuçlandı. Can
Dündar’a “devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5
yıl 10 ay hapis cezası; Erdem Gül’e ise aynı suçlamadan 5 yıl hapis cezası
verdi. 2 gazeteci diğer tüm suçlamalardan ise beraat etti. Mahkeme
heyetinin karar için duruşmaya ara verdiği sırada Çağlayan Adliyesi’nin
bahçesinde olan Can Dündar, Murat Şahin adlı kişinin silahlı saldırısına
uğradı. Bir TV kanalına röportaj verdiği esnada saldırıya uğrayan Can
Dündar yara almazken, röportajı yapan Yağız Şenkal seken kurşunlardan
birinin bacağını sıyırmasıyla yaralandı.

• İstanbul’da 30 Nisan 2016’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan
İMC TV Haber Editörü Hamza Aktan hakkında “yasadışı örgüt propagandası
yaptığı” iddiasıyla hazırlanan iddianame 24 Haziran 2016’da kabul edildi.





 2016 yılının ilk altı aylık zaman diliminde AKP yine, Sanat ve kültür
alanında baskıcı ve sansürcü uygulamalarına devam etti.

Hükümete muhalif olan sanatçılar birer birer işlerinden atıldı.

Sanat ve sanatçıyı hedef gösteren söylemler neticesinde savcılıklar
tarafından soruşturmalar açıldı.

Terör propagandası gerekçesi ile kitaplar toplatıldı; belgeseller ,
konserler iptal edildi.



Ocak

• İzmir’in Kiraz İlçesi’nde Eğitim-Sen tarafından düzenlenen Şair Şükrü
Erbaş’ın katılacağı şiir dinletisine ilginç bir kısıtlama getirildi. Güvenlik
güçleri, Erbaş’ın şiirlerini oturarak okumasını aksi takdirde müdahale
edeceklerini söyledi.

• Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show adlı
programa öğretmen olduğunu söyleyerek telefonla bağlanan Ayşe Çelik’e,
güvenlik güçleri tarafından annelerin ve çocukların öldüğünü beyan etmesi
üzerine ‘terör örgütü propagandası’ gerekçesi ile soruşturma başlattı.

• Antropolog Sibel Özbudun’a facebook sayfasında paylaştığı Şair Can Yücel’e
ait ‘Ülke Bölünsün İstiyorum’ adlı şiir nedeniyle ‘suç işlemeye alenen tahrik
etme’ ve ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından iki
ayrı dava açıldı.



Şubat

• Cumhuriyet Gazetesi çizerlerinden Musa Kart’a ‘bir kısım yargının, bir kısım
medya gibi Saray tarafından yönlendirildiği’ni anlatan karikatürü nedeniyle
Cumhurbaşkanlığı’nın şikayeti sonucu yasal işlem başlatılması talep edildi.

• İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapları yasaklanan Hasan Cemal, Tuğçe
Tatari ve kitapları basan yayınevi yetkilileri hakkında ‘terör örgütü
propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ile ‘suç ve suçluyu
övme’ kapsamında soruşturma başlattı.

• Gezi direnişi sürecindeki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal Konsey
Toplantısı’ndaki konuşması nedeniyle Levent Üzümcü’nün İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İBBŞT)’ndan tasfiye edilmesinin
ardından İBBŞT’de 2012’den bu yana taşeron işçi kadrosunda çalışan
oyuncu Çimen Baturalp’in de “siyasi görüşü” gerekçesiyle tiyatroyla ilişiği
kesildi.



Mart

• Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın twetter üzerinden yaptığı
paylaşımlar nedeniyle karşılıklı davaları olan Ali Emre Bukağılı’ya
hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, hakkında zorla
getirilme kararı verildi.

• Fabl türündeki ‘Lağımpaşalı’ kitabı nedeniyle öğretmen Atalay Girgin’e
hükümet yetkililerine hakaret gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.

• Oyuncu Füsun Demirel, verdiği bir röportajda bir gerilla annesi ya da
ananesini oynayabileceğini söyleyince ATV’de yayımlanan ‘Aile İşi’
dizisinden çıkarıldı.



Nisan

• Roboski’yi anlatan ‘Hatırlıyorum’ adlı belgesel 27. Ankara Film
Festivali’nden çıkarıldı.

• İstanbul Valiliği tarafından Grup Yorum’un Yenikapı Konseri ‘toplumda
infial yaratabileceği’ gerekçesiyle iptal edildi.

• Fransız Gazetesi Charle Hebdo’nun 12 çizerinin katledilmesinin
ardından çıkan özel sayısının kapağına köşelerinde yer verdikleri için
yargılanan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda
Karan’a 2’şer yıl hapis cezası verildi.

• 4. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nde Kobaneli çocukların
resimlerinde yer alan sarı, kırmızı, yeşil renkleri nedeniyle AKP’li
Beyoğlu Belediyesi sergiyi kaldırdı.



Mayıs-Haziran

• Mezopotamya Kültür Merkezi’nin bu yıl 2.sini düzenlediği İstanbul Kürt
Kültür Festivali’nin Bostancı Kültür Merkezi’nde yapılacak kapanış konseri
İstanbul Valiliğince iptal edilmesi üzerine konser, Şişli Kent Kültür
Merkezi’nde yapıldı.

• Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda yapılacak olan Grup Yorum Konseri Antalya
Belediyesi tarafından iptal edildi.

• İzmir’de Metro İzmirspor Meydanı’nda 4 yıldır sergilenen ve önceden de
müstehcen olduğu iddiasıyla saldırıya uğrayan ‘Müzisyen’ adlı ahşap
heykele yeniden saldırı düzenlendi.

• Eskişehir’de Grup Yorum’un da konser vereceği 'Yozlaşmaya Karşı Anadolu
Halk Festivali' kaymakamlık tarafından iptal edildi. Emniyet Müdürlüğü
etkinliğin ‘terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette örgüt
propagandasına dönüşebileceği’ gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.



Toplumsal Muhalefete ve Siyasi 
Faaliyetlere Yönelik Baskılar, 

Davalar





Türkiye, Kürt sorunu ekseninde artan şiddet ve baskı ortamının esiri haline geldi.
Özellikle merkezinde Kürt sorunu ve Kürt siyasetçilerin olduğu yoğun bir gözaltı ve
tutuklama furyası yaşandı.

 Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kent merkezlerinde temel insan hakları ve
özgürlükler ekseninde sivil yurttaşların can ve mal güvenliği şiddet ve çatışma
ortamında güvenlik güçleri ve terör örgütünün arasına sıkıştı.

Bu süreçte artan protesto ve gösteriler, sivil itaatsizlik eylemleri ve toplantılar
öncesinde ve sonrasında yoğun bir biçimde gözaltı ve tutuklamayla karşılık buldu.

Toplumsal muhalefetin tüm unsurlarının her türlü barışçıl eylem ve etkinliği yoğun
bir biçimde şiddet ve gözaltı ile sonlandırıldı.

Üniversite öğrencilerinden kadınlara, çevrecilerden işçi ve memurlara geniş bir
yelpazede kolluk kuvvetleri ve yargı, iktidarın bir parçası gibi hareket etti.



Toplumsal eylemler , siyasi faaliyetler ve terörizm iddiasıyla:

• Ocak ayında 1125, Şubat ayında 1056, Mart ayında 1949, Nisan
ayında 1148, Mayıs ayında 1070, Haziran ayında 154 olmakla birlikte,
toplamda en az 6502 kişi gözaltına alındı.

Bu süreçte:

• Ocak ayında 191, Şubat ayında 223, Mart ayında 434, Nisan ayında
291, Mayıs ayında 230, Haziran ayında 53 kişi olmak üzere toplamda
1422 kişi tutuklandı.



Ocak-Şubat

• İzmir’de Valilik kararıyla son dakikada yasaklanan Grup Yorum konseri 
öncesinde 45 kişi gözaltına alındı. 

• 24. Dönem Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e TCK’nin 125. maddesi
ve 216. maddesi uyarınca toplam 1 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

• Diyarbakır, Mardin, Van Büyükşehir Belediye Başkanları hakkında
davalar açıldı. Artvin Cerattepe’de maden protestosuna polis sert
müdahalede bulundu.



Mart

• Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptıkları gerekçesiyle
Renault otomotiv fabrikası işçilerinin evlerine, 2 Mart 2016’da
düzenlenen baskınla 22 kişi gözaltına alındı.

• İstanbul’da 30 Mart 2016’da Çağlayan Adliyesi önünde, Çağdaş
Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 22 avukat hakkında açılan davanın
duruşması öncesinde, basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara
polisin müdahalesi sırasında darp edilen Avukat Zeycan Balcı’nın
belinde kırık tespit edildi.



Nisan

• Nisan ayında Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde Alevil inancına
bağlı kişilerin yoğun olarak yaşadığı Terolar bölgesinde yapılması
planlanan mülteci kampına karşı 3 Nisan 2016’da düzenlenen eyleme
saldıran askerin kullandığı gaz bombasından etkilenerek hastaneye
kaldırılan Mor Ali Kabayel (82) yaşamını yitirdi.

• Yine Nisan ayında, Ankara’da, Ankaragücü ile Amedspor futbol
takımları arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için gelen Amedspor
yöneticisi 5 kişi, maçın sona ermesinin ardından bulundukları protokol
tribününde Ankaragücü takımının yöneticilerinin ve taraftarlarının
saldırısına ve linç girişimine maruz kaldı. Amedspor’un bir
yöneticisinin merdivenlerden atıldığı saldırıda, yaralanan 5 kişi de
hastaneye kaldırıldı.



Mayıs

• Mayıs ayında CHP’nin Güvenpark’tan Anıtkabir’e yapmak istediği 19
Mayıs yürüyüşü, Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesiyle
yasaklandı.

• 27 Mayıs 2016’da twitter hesaplarından açıklama yapan Şırnak’ta
görevli özel harekât ekipleri DBP İl Örgütü yöneticisi Hurşit Külter’i
gözaltına aldıklarını iddia etti. Hurşit Külter’den o günden beri haber
alınamıyor.



Haziran

• Kahramanmaraş Valiliği 2 Haziran 2016’da yaptığı açıklamayla
sığınmacı kampı yapılması planlanan Alevi yerleşimi Sivricehüyük Köyü
sınırları içerisinde tüm eylem, toplantı, basın açıklaması gibi
etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

• Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan Nöbetçi Genel
Yayın Yönetmenliği Kampanyasına katılan 37 kişi hakkında başlatılan
soruşturma kapsamında, 20 Haziran 2016’da ifade vermeye giden 7
kişiden TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve
Ahmet Nesin çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt
propagandası yaptıkları”, “suçu ve suçluyu övdükleri” ve “halkı suç
işlemeye tahrik ettikleri” iddialarıyla aynı gün tutuklandı.



Polis Kurşunuyla, Gaz 
Bombasıyla, TOMA’yla

Yaralanma, Ölüm ve İşkence 
İddiaları







İşkencenin ve diğer zalimane, insanlık dışı veya aşağılayıcı
muamelelerin anayasa ve yasalarla yasaklanmış̧ olmasına rağmen,
resmi görevlilerin bazıları bu yöntemleri kullanmaya devam etti.

 En az 195 kişi güvenlik görevlileri tarafından işkenceye maruz
bırakıldığı için savcılıklara suç duyurusunda bulundu ve ya insan
hakları kuruluşlarına başvurdu.



Güvenlik güçleri ülkenin çeşitli bölgelerinde kimi zaman protestocuları
dağıtmak için orantısız güç kullandı. Sergilenen bu orantısız güç
kullanımı sık sık yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet verdi. Son 6 ay
içinde güvenlik görevlilerinin orantısız güç kullanmasından dolayı en
az 31 kişi yaralandı ve en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Küçükarmutlu Mahallesi’nde 20
Şubat 2016’da, Yılmaz Öztürk (20) karakola bombalı saldırı düzenlediği
iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu vurularak öldürüldü. Ailenin
avukatları ise Yılmaz Öztürk’ün vurulduğu yer ile karakol arasında 700
metre olduğunu ve polisin, elinde poşet olduğu gerekçesiyle Yılmaz
Öztürk’e ateş ettiğini açıkladılar.



Cezaevinde Ölüm, Şüpheli Asker 
Ölümü, Faili Meçhul, Zorla 

Kaybedilme









Adli mahkumların kalabalık koğuşlara, siyasi mahkumların tecritte
temel insan haklarından mahrum koşullara mahkumiyeti devam etti.

Hasta tutsaklarla ilgili idarenin isteksizliği, bürokratik güçlükleri
cezaevi koşullarında ağır hasta olan mahkumların ölümlerine, hasta
mahkumların hastalıklarının ağırlaşmasına sebebiyet verdi.

 Cezaevlerinde sürgün, hücre cezası artarak devam etti. Buna karşılık
cezaevi isyanlarıyla karşılaşıldı. Ağırlıklı olarak “intihar” ile
cezaevindeki mahkum ölümleri açıklandı.



Hasta mahkumların tedavi koşullarına erişmemelerinden kaynaklı
ölümler oldu. Siyasi veya idare tutumunu protesto etmek amacıyla
mahkumların kendilerini yaktıkları durumlar kaydedildi.

En az 12 mahkumun tedaviye erişemediği veya intihar sebebiyle
öldüğü açıklandı.

Kışlalarda da şüpheli ölümler devam etti. Ölümler ağırlıklı olarak kaza
ve ya intihar ile açıklandı.

En az 10 asker şüpheli bir biçimde yaşamını yitirdi.

90’ların en önemli travmalarından olan faili meçhul cinayetler ve zorla
kaybetmeler son bulmadı.



Nisan-Mayıs

• 160 kişi kapasiteli Kocabaş (Denizli) D Tipi Cezaevi’nde 520 kişi kalmasına tepki
gösteren mahkumlar, 9 Nisan 2016’da yatakları ateşe vererek isyan etti. İtfaiyenin
müdahale ettiği olay nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

• İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, 2008-2014 yılları arasında tutulduğu
İstanbul’daki Silivri L Tipi Cezaevi’ndeki koşullar nedeniyle 3’te 1 oranında hasar
gören karaciğerine, Almanya’da kök hücre tedavisine başlandığı 2 Mayıs 2016’da
öğrenildi. Tedavi nedeniyle 3 ay boyunca evden çıkmayacak, kimseye
dokunmayacak ve maskeyle dolaşacak olan Tuncay Özkan’ın karaciğerinde
radyasyon ve böcek öldürücü DDT’ye rastlandığı ileri sürüldü.

• Ocak’ta 3, Nisan’da 1, Mayıs’ta 2 olmak üzere Ocak - Haziran döneminde en az 6
faili meçhul cinayet kaydedildi.

• Şırnak’ta 17 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Hurşit Külter’e ulaşılamıyor. Son
telefon mesajlaşmaları, güvenlik güçlerinin twitter paylaşımları ve ailesinin
iddialarına göre Hurşit Külter, gözaltında zorla kaybedildi. Emniyet ve Jandarma
Hurşit Külter’in gözaltında alınmadığını ve kendilerinde bulunmadığını açıkladı.



Sivillere Yönelik Bombalı 
Eylemler Katliamlar



• 12 Ocak 2016: Sultanahmet Meydanı canlı bomba saldırısı

• 17 Şubat 2016: Ankara Devlet Mahallesi’nde askeri servis araçlarına 
bombalı saldırı.

• 13 Mart 2016: Ankara Kızılay’da bombalı saldırı.

• 19 Mart 2016: İstiklal Caddesi üzerinde turist kafilesine canlı bomba 
saldırısı.

• 27 Nisan 2016: Bursa Ulu Camii önünde canlı bomba saldırısı.

• 7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler’de bomba yüklü araçla saldırı.

• 28 Haziran 2016: İstanbul Atatürk Havalimanı canlı bomba saldırısı.



Ocak 2016’dan Haziran 2016’ya kadar geçen süre zarfında sivillerin
yaşam hakkını elinden 7 canlı bomba katliamı gerçekleştirildi. 4’ünü
terör örgütü TAK’ın üstlendiği eylemlerin 3’ü IŞİD tarafından
gerçekleştirildi.

Bu katliamlarda toplam 134 yurttaşımız yaşamını yitirirken 789
yurttaş da yaralı kurtuldu.



Ocak-Şubat

• 12 Ocak 2016: Sultanahmet Meydanı’nda Alman turist kafilesini hedef
alan canlı bomba saldırısında 11 kişi hayatını
kaybetti. Saldırıyı IŞİD gerçekleştirdi.

• 17 Şubat 2016: Ankara Devlet Mahallesi’nde askeri servis araçları,
bomba yüklü araçla hedef alındı. 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi
yaralandı. Saldırı YPG ile ilişkilendirildi, TAK tarafından üstlenildi.



Mart-Nisan

• 13 Mart 2016: Ankara Kızılay’da bomba yüklü araçla, otobüs
bekleyenler hedef alındı. 37 kişi hayatını kaybederken 125 kişi
yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

• 19 Mart 2016: İstiklal Caddesi üzerinde turist kafilesi canlı bomba
tarafından hedef alındı. 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi
yaralandı. Saldırı IŞİD ile ilişkilendirildi.

• 27 Nisan 2016: Bursa Ulu Camii önündeki canlı bomba saldırısında,
canlı bombanın kendisi hayatını kaybederken 13 kişi
yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.



Haziran

• 7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler’de bomba yüklü araçla
düzenlenen saldırı sonrası 7'si Emniyet mensubu 12 kişi hayatını
kaybetti, 36 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

• 28 Haziran 2016: İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali
girişinde yaşanan silahlı çatışma sonrası 3 farklı canlı bomba
eylemcisinin patlattığı bombalar neticesinde 41 kişi hayatını kaybetti,
239 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD gerçekleştirdi.



Sokağa Çıkma Yasakları 
Süresince Yaşam Hakkı

İhlalleri





Kürt sorununda 24 Temmuz 2015 tarihinden beri silahlı çatışmalar
yeniden başladı.

Güneydoğu kentlerindeki çeşitli mahalle ve sokaklarda terör örgütü
mensuplarının oluşturduğu hendek ve barikatların kaldırılmasına
yönelik ilan edilen sokağa çıkma yasakları, başta yaşam hakkı olmak
üzere, barınma, eğitim ve sağlık hakkı ihlallerini beraberinde getirdi.

Yıkılmış mahalleler, terkedilmiş evler görüntüleri eşliğinde Türkiye’nin
çeşitli bölgelerinden savaş fotoğrafları dünyaya yansıdı.

Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi, sokağa çıkma yasağı ilan edilen
kent merkezlerine, milletvekillerinden oluşturduğu çeşitli heyetler
gönderdi. Bu incelemeler süresince güvenlik bürokrasisi tarafından
milletvekili heyetleri sıkça engellendi.



Türkiye’de vali ve kaymakamların kararları ile 16 Ağustos 2015
ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında, TİHV verilerine göre;

-Diyarbakır (35 kez), Şırnak (10 kez), Mardin (11 kez) ,

-Hakkâri(5 kez), Muş (1 kez),

-Elazığ (1 kez) ve Batman’daki (2 kez) olmak üzere,

toplam en az 22 ilçede, resmi olarak tespit edilebilen en az 65
gün süresiz ve gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulandı.



Bu yasaklar nedeniyle 2014 nüfus sayımına göre ilgili ilçelerde yaşadığı
bilinen en az 1 milyon 642 bin kişinin en temel yaşam ve sağlık hakları ihlâl
edildi.

Net bir bilgi edinilememekle beraber Sağlık Bakanı’nın 27 Şubat 2016 tarihli
açıklamasına göre en az 355 bin kişi yaşadıkları il ve ilçeleri terk etmek
zorunda kaldı.

TİHV Dokümantasyon Merkezi verilerine göre, ilk sokağa çıkma yasağı ilan
edilen tarih olan 16 Ağustos 2015 ile 20 Nisan 2016 tarihleri arasında en az
338 sivil sadece resmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş zaman dilimleri
içerisinde, ilgili çatışma ortamlarında yaşamlarını yitirdi. Bu kişilerden; 78’i
çocuk, 69’u kadın ve 30’u 60 yaşın üzerindedir.



Barış İçin Akademisyenler





Türkiye'nin güneydoğu illerinde devam eden çatışmalar ve operasyonlar
sonucu ilân edilen sokağa çıkma yasaklarının ve şiddetin son bulmasının
temenni edildiği, birçok yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacının
imza attığı 11 Ocak 2016'da ilan edilen “Bu Suça Ortak Olmayacağız”
başlıklı bildiri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef göstermesiyle
birlikte tam bir cadı avı başladı.



436’sı kamu, 152’si vakıf üniversitesinden olmak üzere 588 adli 
soruşturma açıldı. 

37 akademisyen gözaltına alındı, 4 akademisyen tutuklandı.

516 akademisyen hakkında idari soruşturma başlatıldı. 

37 akademiysen işten çıkarıldı. 

39 akademisyen üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı, 7 
akademisyen idari görevden alındı.

7 akademisyen istifa etti, 1 akademisyen zorla emekli ettirildi.



• Nişantaşı Üniversitesi’nden atılan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Öğretim Üyesi Kıvanç Ersoy yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve organlarını aşağıladıkları” iddialarıyla 15
Mart 2016’da tutuklandı. Akademisyenler adliyedeyken destek vermek için
Çağlayan Adliyesi’ne gelen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Chris
Stephenson gözaltına alındı.

• Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, “Bu Suça Ortak Olmayacağız”” başlıklı bildiri
nedeniyle akademisyenler hakkında soruşturma açılmasına tepki
göstererek “Barış istemek suç ise biz de bu suça ortak oluyoruz” başlıklı
dilekçeyle kendileri hakkında suç duyurusunda bulunan 46 kişi hakkında
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla dava açıldı.



Kamu Emekçilerine Yönelik Baskı





Kamu emekçileri Cumhuriyet tarihinin en ağır baskı dönemini yaşadı ve
yaşamaya devam ediyor.

İktidar partisinin devletleşmiş ve daha fazla devletleşmek istediği
görüntüsü tüm kamu kuruluşlarına kendi yandaşlarını yönetici yaparak
hayata geçmiş durumda.

Son 6 aylık dönemde AKP kamuyu ve kamu olanaklarını tamamen siyaset
yapma, toplumu sindirme, muhalifler üzerinde baskı kurma aygıtı olarak
kullandı.

Soruşturmalar eşi görülmemiş sayılara ulaştı.
AKP’li olmayan kamu çalışanları için cezalar çalışma yaşamının gündelik bir

uygulamasına döndü.
Özellikle Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve KESK’e

bağılı Eğitim-Sen üzerinde tam anlamıyla yıldırma politikaları uygulandı.



• Son 9 ayı kapsayan dönemde en az 124 kamu emekçisi sürgün cezası 
aldı.

• En az 34 kamu emekçisi gözaltına alındı ve tutuklandı. 

• En az 53 kamu emekçisi Cumhurbaşkanı’na hakaret davalarıyla baş 
etmeye çalışıyor. 

• 50 kamu emekçisi işten çıkartıldı.

• 647 kamu emekçisi kademe ilerlemesinin durdurulması ve aylıktan 
kesme cezası aldı. 

• Son 9 aylık dönemde Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş bir 
soruşturma, uyarı, kınama ve ceza sayısına ulaşıldı: 16 bin 475.



İş Cinayetleri





Son 6 aylık dönemde iş cinayetleri tablosu katliam görüntüsü vermeye
devam ediyor.

Güvencesiz, denetimsiz, bürokrasi ile kurulan rüşvet ilişkisi
çerçevesinde insani olmayan çalışma koşullarına mahkum edilen
işçiler, bedelini yaşamlarıyla ödemeye devam etti.

Ocak’ta 110, Şubat’ta 140, Mart’ta 157, Nisan’da 168, Mayıs’ta 119,
Haziran’da 200 olmak üzere Ocak ’16 - Haziran ’16 döneminde toplam
894 işçi iş cinayetlerine kurban verildi.



İnanç Gruplarına Yönelik Hak 
İhlalleri



AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’nin din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 9’uncu maddesini ihlal ettiğine ve Alevilere dini ayrımcılık
yapıldığına ilişkin hükmüne rağmen, Türkiye’de son 6 aylık dönemde Alevi
toplumunun talepleri karşılanmadı, aksine Aleviler bizzat devlet görevlileri ve
hükümet yetkileri tarafından ayrımcı ve ötekileştirici bir dille hedef gösterildi.

Son 6 aylık dönemde hükümet Alevi toplumunun Cemevleri’nin yasal statüye
kavuşturulması talebine kayıtsız kaldı.

Yine AİHM kararları olmasına rağmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’nin
zorunlu uygulaması devam etti.

Aleviler son 6 aylık süreçte özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri
Başkanlığı çalışanları tarafından çeşitli bölgelerde, sıklıkla ayrımcılığa maruz kaldı.



• İzmir’de Kemeraltı’nda ve Yamanlar’da cami imamları Diyanet İşleri
Başkanlığı’ndan gönderilen SMS’i göstererek cenazelerin cemevinden
kalkacağının duyurusunu yapmadı.

• Mart ayında Ordu’da, Mayıs ayında Tokat’ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri derslerinde Alevi toplumunu aşağılayıcı ifadeler kullandı.

• Haziran ayında öğretmenlerin okuması tavsiyesiyle okullara Nurettin
Topçu’nun içinde Alevilere yönelik ayrımcı ifadeler bulunan “Türkiye’nin
Maarif Davası” kitabı önerildi.

• Yine Haziran ayı içerisinde İzmir Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi Müdürü
Serdar Sandal “Marksist-Leninist, ateist ve alevi” denilerek hedef gösterildi,
hakkında soruşturma açılması resmi yazıyla talep edildi.



Bunlarla birlikte Alevilere yönelik asimilasyon tehdidi artış gösterdi.
Kahramanmaraş ve Sivas’ta Alevi toplumunun yoğun yaşadığı bölgelere
Alevi toplumunun nüfusundan daha fazla Suriyeli sığınmacıların
yerleştirileceği kamplar gündeme geldi. Buna ilişkin protesto gösterileri
güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu.



Cumhurbaşkanı’na Hakaret 
Davaları





Türk Ceza Kanunu’nun 299. Maddesinde düzenlenen
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu toplumsal muhalefet ve basın
üzerinde bir tehdit ve sindirme aracına dönüştürüldü.

Son 6 aylık zaman diliminde bu durum azalmadı, köşe yazarlarından
memurlara, çocuklardan köşe yazarlarına kadar geniş bir yelpazede
artarak devam etti.

56 kişi gözaltında alındı, en az 30 kişi tutuklandı, en az 12 kişi ceza
aldı.

52 kamu çalışanı hakkında da adli ve idari soruşturma başlatıldı.



• İstanbul’da 2 Mart 2016’da Burç FM programcılarından Serkan Sedat
Günay “programında cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

• Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı ve Yazarı Barış İnce hakkında
gazetede 3 Mart 2014’te “Ceplerine Duble Yol Yapmışlar” başlığıyla
yayımlanan haber nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı
hakaret ettiği” ve “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” gerekçesiyle 1 yıl
9 ay hapis cezası verildi.

• Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı (DİSK) Kani
Beko hakkında ve “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla dava
açıldığı 10 Mart 2016’da öğrenildi.



• Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök hakkında 3 Eylül 2015’teki bir
yazısında, “basın yoluyla cumhurbaşkanına hakaret ettiği”
gerekçesiyle açılan davaya 17 Mart 2016’da başlandı.

• Radikal Gazetesi yazarı Cengiz Çandar hakkında 7 yazısında
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davaya 7 Nisan
2016’da başlandı.

• Taraf Gazetesi’nde 12 Eylül 2015’te “Vermezsen 400’ü” başlığıyla
yayımlanan yazısında “cumhurbaşkanına hakaret etmekle” suçlanan
yazar Murat Belge hakkında açılan davaya 3 Mayıs 2016’da başlandı.



Kadın Cinayetleri





Son 6 aylık dönemde erkekler kadınları öldürmeye devam etti. Kadın
cinayetleri sayısında herhangi bir azalma gözlenmedi.

Ocak ayında 36 kadın, Şubat ayında 27 kadın, Mart ayında 31 kadın,
Nisan ayında 21 kadın, Mayıs ayında 22 kadın, Haziran ayında 15 kadın
olmak üzere toplam 152 kadın katledildi.

52 kadına tecavüz edildi, 80 kadın taciz edildi, 297 kız çocuğuna cinsel
istismarda bulunuldu, 196 kadına şiddet uygulandı.

Topluma yukarıdan aşağıya doğru sirayet ettirilen cinsiyetçi, erkek
egemen dil ve kültür kadınları erkekler karşısında hedef haline
getirmeye devam ediyor.



LGBTİ’lere Yönelik Hak İhlalleri



LGBTİ bireylere yönelik hak ihlalleri artış gösterdi.

 İktidar, siyasal İslam ekseninde söylem ve eylemleriyle farklı cinsel yönelimdeki kesimleri
hedef gösterdi.

 LGBTİ bireylerin görünürlüğü azaldı, nefret cinayetleri devam etti.

Ocak 2016’dan Haziran 2016’nın sonuna kadar, 2’si İstanbul’da 1’i Tekirdağ’da olmak
üzere toplam 3 nefret cinayeti gerçekleşti.

 Haziran ayı içerisinde dünyanın birçok yerinde barış içerisinde gerçekleşen Onur
Yürüyüşü, Türkiye’de henüz başlamadan Alperen Ocakları’nın tehdidiyle karşılaştı.

Hükümet, 2015 Haziran’ında olduğu gibi 2016 Haziran’ında da Onur Yürüyüşü’nü
Ramazan ayı içerisinde genel ahlaka ve manevi değerlere aykırı bulduğunu ilan ederek
yasakladı.

2016 LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, polisin sert müdahalesine sahne oldu. Ara sokaklarda
yürüyüşe geçmeye çalışan küçük gruplar polis şiddetine maruz kaldı, gözaltına alındı.


