
 

 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ             İNSAN VE DOĞA HAKLARI  

 

 

HAFTALIK İNSAN HAKLARI RAPORU 

29 MART – 12 NİSAN 2017  

 

Zeynep ALTIOK 
Genel Başkan Yardımcısı İnsan ve Doğa Hakları 
Tel: (0312) 207 4072   Faks: (0312) 207 4011 

e-posta: zeynep.altiok@chp.org.tr 
CHP Genel Merkezi Anadolu Bulvarı No: 12 Söğütözü 06520 Ankara 

www.chp.org.tr 

 

GÖZALTILAR, SORUŞTURMALAR, DAVALAR 
 
Berkin Elvan ile ilgili görüntülerin incelenmesi için yazı gönderilen TÜBİTAK 
talebi reddetti 
Gezi Parkı eylemlerinde Okmeydanı’nda polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet 
etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Berkin Elvan ile ilgili görüntülerin incelenmesi için 
yazı gönderilen TÜBİTAK talebi reddetti. TÜBİTAK mahkemeye gönderdiği yazıda elinde 
bulunan sözleşmeyle bağıtlanmış projelerin yoğunluğunu gerekçe gösterdi. 
 
Ali İsmail’e copla vuran polise yedi ay hapis cezası 
Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de polis ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen Ali 
İsmail Korkmaz’a copla vuran polis Hüseyin Engin’e yedi ay 15 gün, tekme atarak yere 
düşüren sivillerden fırıncı Ebubekir Harlar’a ise altı yıl sekiz ay hapis cezası verildi.   
 
Çağlayan’da polis adalet nöbetine başlayan avukatları yaka paça dışarı çıkardı 
Çağlayan Adliyesi’nde Cumhuriyet gazetesinin yöneticilerinden avukat Bülent Utku, Akın 
Atalay ve Mustafa Kemal Güngör’e destek için avukatların başlattığı adalet nöbetine 
polis saldırdı. Bir avukatın burnu, bir avukatın kolu kırıldı. 
 
Baluken’i tahliye eden mahkeme başkanı ‘düz hakim’ atandı 
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’i tutuksuz yargılanmak üzere tahliye eden 
Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cem Boztaş, ‘düz hakim’ olarak 
Ankara’ya atandı. 
 
Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi 
Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar 
verdi. 
 
Barış İçin Akademisyenler Davası 
Barış İçin Akademisyenlerden Esra Mungan, Meral Camcı, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer 
Kaya hakkında ‘örgüt propagandası yaptıkları’ iddiasıyla İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 30 Mart 2017 günü devam edildi. Adalet 
Bakanlığı’ndan akademisyenlerin TCK 301. Madde’ye göre yargılanması talebine ilişkin 
izin yazısı gelmediğinden duruşma 18 Temmuz 2017 tarihine ertelendi. 
 
‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ İddiasıyla Yargılanan Kişi 
Tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla 
İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 6 Nisan 2017 günü 
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devam edildi. Mahkeme heyeti Aydın’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi ve hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. 
 
Havalimanında Alıkonulan Kişi 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Britanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil’in Londra’ya uçmak için geldiği Sabiha Gökçen 
Havalimanı’nda 6 Nisan 2017 günü polis tarafından alıkonulduğu, sorgulandığı ve sonra 
serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
Kızıldere Anmalarına Polis Müdahalesi  
Kızıldere’de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için İstanbul 
Üniversitesi’nde yapılan anmaya polis ve özel güvenlik birimlerinin müdahale ettiği ve 
33 üniversite öğrencisini gözaltına aldığı öğrenildi. İzmir’de de benzer şekilde aynı 
anmaya polisin müdahale ettiği 25 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
Açlık Grevindeki Kişiye Verilen Para Cezası 
Tunceli’de düzenlenen hava bombardımanında öldürülen 11 DHKP-C’lıdan Murat 
Gün’ün babası Kemal Gün oğlunun cenazesini almak için süresiz dönüşümsüz açlık 
grevine başlamıştı. Gün’e açlık grevinin 38. gününde Kabahatler Kanunu’na göre her gün 
için 227 TL ve toplamda 8,626 TL para cezası verildiği öğrenildi. 
 
Hasan Cemal Davası 
Hasan Cemal hakkında “Çekilme Günlüğü” yazı dişi nedeniyle ‘örgüt propagandası 
yapmak’ iddiasıyla İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın görülmesine 31 
Mart 2017 günü devam edildi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti Hasan Cemal 
hakkında beraat kararı verdi. 
 
Kemal Kurkut Davası 
Savcının Kemal Kurkut’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına 
alınan polis memurunun serbest bırakılmasına itiraz ettiği, bu itirazın Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından reddedildiği öğrenildi. Kemal Kurkut, 21 Mart 2017 günü 
Diyarbakır Nevruz’una katılmak için alana girerken polis tarafından vurularak 
öldürülmüştü. 
 
Gezi Davası 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 23 kişi hakkında İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından verilen beraat karartını bozduğu öğrenildi. 
 
Ankara ve İstanbul’da Eylemlere Polis Müdahalesi 
KESK tarafından Ankara’da ve İstanbul’da düzenlenen oturma eylemlerine polisin 
müdahale ettiği ve müdahale sonucu İstanbul’da 16 KESK üye ve yöneticisinin, 
Ankara’da ise 7 KESK üye ve yöneticisinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ŞİDDET, TEHDİT 
 
Okul müdürü ‘Siz kaç paralık insanlarsınız’ diye bağırdı 
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Büyük Halkalı İlkokulu müdürü ve müdür 
yardımcısının veli toplantısını bastığı, beş aylık hamile kadının üzerine yürüyen 
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müdürün velilere küfürler yağdırdığı, “Siz kaç paralık insanlarsınız” diye hakaret ettiği 
öne sürüldü. 
 
Ankara’da Kaçırma İddiası 
Lise öğrencisi N.A.’nın 30 Mart 2017 günü kendilerini polis olarak tanıtan kişiler 
tarafından kaçırıldığı iddia edildi. A. yaşadıklarına ilişkin İHD Ankara şubesinde 
düzenlediği basın toplantısında zorla bir araca bindirildiğini, araçta biri kadın dört 
kişinin olduğunu, polis için çalışması yönünde kendisine baskı yapıldığını, tehdit 
edildiğini ifade etti. 
 
Kayyım, engelli yurttaşa belediyenin verdiği tekerlekli sandalyeyi geri aldı  
Van büyükşehir belediyesinin geçen yıl yüzde 93 engelli Abdülmecit Külter’e verdiği 
tekerlekli sandalye kayyım tarafından geri alındı. 
 
Ankara’da gözaltı ve işkence iddiası 
Ankara Batıkent’te bildiri dağıtan BDSP üyelerine polisin tarafından “10 siyasi parti 
propaganda yapabilir” diyerek müdahale ettiği ve onları darp ederek gözaltına aldığı 
öğrenildi. BDSP üyelerinin götürüldükleri Batıkent Polis Karakolu’nda işkenceye maruz 
kaldıkları, kadınların zorla çıplak arandığı ifade edildi. 
 
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, SANSÜR 
 
Kemal Kılıçdaroğlu mikrofonu şehit yakınına verince kanallar sesi kıstı  
CHP’nin Kayseri’deki mitinginde kalabalığa seslenen, oğlu PKK’yla çatışmada yaralanan 
bir yurttaş “Bana ‘Hayır’ oyu vereceğim diye terörist damgası vuruyorlar. Benden 
terörist olur mu?” deyince haber kanalları canlı yayında ‘sesi kıstı.’ 
 
Atilla Taş dahil 21 isme tahliye ardından tekrar gözaltı 
FETÖ’nün medya ayağına yönelik müzisyen Atilla Taş dahil 28 şüpheli hakkında ‘silahlı 
terör örgütü üyeliği’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen davada 13 sanık 
hakkında tahliye kararı  ardından tekrar gözaltı kararı çıkartıldı. 
 
Cumhuriyet yazar ve yöneticilerine 43 yıla kadar hapis cezası isteniyor 
Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri hakkında hazırlanan iddianamede kime ne 
kadar ceza istendiği de ortaya çıktı. 
 
Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar, Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, yazar Aydın Engin, Mali İşler Müdürü 
Bülent Yener ve Muhasebe Müdürü Günseli Özaltay’ın ‘silahlı terör örgütüne üye 
olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıl 15 yıla 
kadar; Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Erinç ve yönetim kurulu üyesi Önder Çelik’in ‘silahlı terör 
örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve ‘hizmet nedeniyle güveni 
kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 11,5 yıldan 43 yıla kadar; yönetim kurulu üyeleri 
Bülent Utku, Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör ve Hikmet 
Çetinkaya’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ ve 
‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından ayrı ayrı 9,5 yıldan 29 yıla kadar, 
muhabir Ahmet Şık’ın ayrıca ‘PKK ve DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmamakla 
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birlikte yardım etme’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması 
talep edildi. 
 
Gözaltına Alınan Gazete Çalışanları 
Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Yavuz Yakışkan’ın 5 Nisan 2017 günü İstanbul’da evine 
yapılan baskında gözaltına alındığı öğrenildi. Cumhuriyet Gazetesi’nin muhasebe 
çalışanı Emre İper’in 6 Nisan 2017 gecesi evine düzenlenen polis baskınında gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 
Özgür Gündem Davası 
Özgür Gündem’in Eş Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, Yazı İşleri Müdürü Reyhan 
Çapan ve gazete editörü Ersin Çaksu hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan 4 davanın görülmesine 5 Nisan günü devam edildi. Mahkeme heyeti kararını 
açıkladı ve Kesin, Çapan ve Çaksu’yu toplamda 113 bin TL para cezasına çarptırdı. 
 
Engellenen Internet Sitesi 
8 Nisan 2013 günü Sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle sendika.org son 23. kez engellenmiş oldu. 
 
YAŞAM HAKKI İHLALİ, SALDIRILAR 
 
YGS’ye bir dakika geciktiği için alınmayan öğrenci intihar etti 
YGS’de ilk defa bu yıl uygulanmaya başlayan ’15 dakika erken gel’ kuralı nedeniyle 
sınava alınmayınca bunalıma girdiği öne sürülen 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar 
etti.   
Muğla’da da üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) 
üç dakika geç kaldığı için giremeyen bir öğrenci bileklerini keserek intihar etmek istedi. 
 
İzmir’de patlama  
29 Mart 2017 günü İzmir’in Buca ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlamada 1 
kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis patlamayla ilgili 
olay yerinde inceleme yaparken yakındaki bir çöp konteynırında ikinci bir patlama 
olduğu bildirildi. 
 
Nusbin’de Patlamada Yaşamını Yitiren Çocuklar 
30 Mart 2017 günü Havin Güneş (3) ve Fatih Güneş (5) isimli iki çocuk Nusaybin’in 
Abdülkadir Paşa Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde buldukları cismin patlaması 
sonucu hayatını kaybetti. 
 
Diyarbakır’da patlama  
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Emek Caddesi yakınında bulunan emniyet 
binasında meydana gelen patlamada iki sivil personel ile bir polis şehit oldu. Diyarbakır 
Valiliği patlamanın terör eylemi olduğunu açıkladı. 
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MÜLTECİLER 
 
500 mülteci mahalleyi terk etmek zorunda kaldı 
İzmir’in Torbalı ilçesinin Pamukyazı mahallesinde çıkan bir kavganın ardından 300 
kişilik bir grup Suriyelilerin yaşadığı bölgeye gidince durumu fark eden bölge sakini 500 
Suriyeli mülteci mahalleyi terk etmek zorunda kaldı. 
 
İHRAÇLAR, SÜRGÜNLER 
 
Bilgi öğretim üyesi Chris Stephenson’un çalışma izni ‘gerekçesiz’ iptal edildi 
Bilgi Üniversitesi’nde 18 yıldır öğretim üyeliği yapan Chris Stephenson’un çalışma izni 
YÖK tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildi. 
 
İŞ CİNAYETLERİ 
 
İş Cinayetleri 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Mart ayında en az 148 işçinin çalışırken 
yaşamını yitirdiğini açıkladı. 
 
CEZAEVLERİ 
 
Demirtaş cezaevi müdürünün hukuk dışı tutumu nedeniyle açlık grevine 
başladığını duyurdu 
HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı 
HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’la birlikte açlık grevine başlayacağını 
duyurdu. Demirtaş’ın açlık grevi bir süre sonra sona erdi.  
 
Altı cezaevinde 76 mahpus ‘süresiz’ açlık grevinde 
HDP Cezaevi Komisyonu, altı cezaevinde toplam 76 tutuklu ve hükümlünün 
süresiz/dönüşümsüz açlık grevinde olduğunu açıkladı. 
 
Cezaevlerinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele 
Çorum L Tipi Cezaevi’nde gardiyanlardan “Dayak Ekibi” olarak adlandırılan bir ekip 
oluşturulduğu ve bu ekibin 22 Mart 2017 günü B-6 koğuşuna baskın düzenlediği 
öğrenildi. 
 
3 Nisan 2017 günü İzmir Şakran cezaevinde, görüş esnasında jandarma ve gardiyanların 
tutuklulara ve ziyaretçilere sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu öğrenildi. Mahpusların 
darp edilerek görüş yerinden uzaklaştırıldığı, bu durumu protesto eden ziyaretçilerin de 
darp edilerek dışarı çıkartıldığı bildirildi. 
 
8 aylık bebeği annesinden ayırdılar 
Annesi Gülistan Akbaba ile cezaevinde kalan 8 aylık Miraz bebek, cezaevi yönetiminin 
hiçbir gerekçe göstermeden keyfi kararıyla annesinden alınarak avukatlara teslim edildi, 
annesi Gülistan Akbaba da Gebze Cezaevi’ne sürgün edildi.  
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DEĞERLENDİREMELER, RAPORLAR 
 
HRW: Türkiye’de referandum öncesi eşit mücadele alanı yok 
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu öncesinde 
‘Hayır’ kampanyası yürütenlerin saldırıya uğradıklarını ve herkes için eşit bir mücadele 
alanı bulunmadığını açıkladı. 
 
AGİT’ten referandum raporu: Madde madde ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasındaki orantısız 
rekabet 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) referandum için hazırladığı ara 
raporda ‘Hayır’ kampanyasına yapılan engellemelere geniş yer ayrıldı. 
Dışışleri Bakanlığı, hükümet yetkilileri, Yüksek Seçim Kurulu, kamu kurumları, siyasi 
parti, medya, sivil toplum ve uluslararası toplum temsilcileriyle görüşen AGİT heyeti, 17 
Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan bir ara rapor hazırladı. Raporda, devlet imkanlarının 
‘Evet’ için seferber edildiği ve ‘Hayır’a yapılan baskılar nedeniyle sivil toplumun 
referandum sürecine kısıtlı bir şekilde katılabildiği anlatıldı. Raporda HDP’nin tutuklu 
vekillerinin yanısıra özel televizyonlarda kampanyalara eşit süre verilmesini şart koşan 
kanunun iptal edilmesi de yer aldı. 
 
REFERANDUM 
 
Meral Akşener’in mitingi 1980’den kalma maddeyle engellendi 
Referandumda partilerinin aksine ‘Hayır’ oyu kullanacaklarını açıklayan MHP’li eski 
vekiller Meral Akşener ve Nuri Okutan’a Isparta’da miting yasaklandı. Gerekçe 12 Eylül 
1980’den sonra düzenlenmiş bir yasa maddesi. 
 
İlhan Cihaner’in Dokuz Eylül Üniversitesi konferansı yasaklandı 
AKP’li Mustafa Şentop’un kısa bir süre önce konuşma yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, 
CHP’li İlhan Cihaner’in konuşmasına izin vermedi. 
 
HDP’nin referandum şarkısı yasaklandı 
‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumu çalışmaları 
kapsamında HDP’nin kullandığı ‘Bejin Na’ (Hayır Deyin) şarkısına Şırnak ve Van’ın 
ardından Diyarbakır’da da yasak geldi. 
 
Yurt dışındaki referandum seçimlerinde bir haftada 57 ihlal girişimi tespit edildi 
Anayasa değişikliği referandumu için oy verme işleminin başladığı yurt dışında 
mükerrer oy kullanma, yurt dışı seçmen listesinde olmamasına rağmen oy kullanma 
veya kullanmaya teşebbüs, açık oy verme, cep telefonu ile kullandığı oyu kayıt altına 
alma gibi bir dizi seçim kurallarına aykırı girişimle bir haftada 57 ihlal girişimi tespit 
edildi. 
 
Kayseri’de ‘Hayır’ çalışması yapan CHP’li vekil Çetin Arık’a bıçaklı saldırı 
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı baz alan anayasa 
değişikliği referandumu için yaptığı çalışmalar sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. 
 
Beykoz’da ‘Hayır’ pankartı asan CHP’lilere ateş açıldı 
Beykoz’da referandum çalışması yapan CHP’li gruba bir araçtan kurusıkı tabancayla ateş 
edildi. 
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http://www.diken.com.tr/kayseride-hayir-calismasi-yapan-chpli-vekil-cetin-arika-bicakli-saldiri/
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Adana’da ‘Evet’e ikna etmek istedikleri CHP’liyi dövdüler 
Adana’da yaşayan 65 yaşındaki Bekir Polat, anayasa değişikliği referandumu 
için kendisine verilen ‘Evet’ bildirisini kabul etmediği ve ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği 
için dövüldüğünü belirterek şikayetçi oldu. 
 


