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Giriş:
Türkiye’nin hemen yanında, Suriye’de yaşanan iç savaşın yarattığı insanlık dramı her gün onlarca
insanın yaşamına mal olurken, milyonlarca Suriye yurttaşı da bölge ülkelere göç ediyor. AKP
hükümetinin Suriye’ye yönelik savaş yanlısı politikası ise Suriye’de yanan ateşin Türkiye’ye de
sıçraması tehlikesine kapıyı aralıyor. Nitekim Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelerde yaşanan
çatışmaların doğrudan Türkiye vatandaşlarının hayatını tehdit ettiğini Ağustos ayında yaşanan hak
ihlalleri verilerinden de gözlemlemek mümkün.
Sırf Ağustos ayı içinde Suriye’deki çatışmalardan seken mermiler, yirmiye yakın Türkiye yurttaşının
yaralanmasına neden oldu. Kuşkusuz, olası bir savaş döneminde bu tür vakaların çok daha
dramatik bir hızla artmasından kaygı duymaktayız.
Diğer yandan Suriye’ye demokrasi götürme vaadinde bulunan AKP hükümetinin Türkiye’deki
uygulamaları, hiçbir demokratik anlayışla bağdaştırılamaz.
Özellikle cezaevlerindeki uygulamalar ve anayasal bir hak olan toplu gösteri ve yürüyüş hakkına
yönelik saldırılar insan hakları ihlalleri içinde ciddi birer başlık olarak karşımızda bulunuyor. Türkiye
İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi verilerinden derlenen aşağıdaki ihlal çetelesine
bakıldığında da cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele uygulamalarının vahameti daha net bir
biçimde anlaşılacaktır.
Gezi Parkı protestoları sırasında tavan yapan gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik ihlallerin hukukî
boyutu ise devam ediyor. Olaylar sırasında öldürülen beş kişinin davaları başlarken, delillerin
karartılarak sorumluların gizlenmeye çalışıldığı görülmektedir. Özellikle Ali İsmail Korkmaz’ın
faillerinin başta Eskişehir Valisi olmak üzere kamu görevlileri tarafından gizlenmeye çalışılması
kabul edilemez. Halkın demokratik hakkını kullanarak hükümeti veya yerel yönetimleri protesto
etmesine karşı yürütülen cadı avı ise hiçbir hukukî kılıfa uydurulamaz.
Diğer yandan özellikle Nisan ayıdan beri Türkiye’de yaşanan çatışmasızlık sürecinin, esas olarak
yaşam hakkı alanında pozitif bir etkisinin olduğunu not etmek gerekiyor. Bu sürecin daimi kılınması
ölüm haberlerinin de bitmesi anlamına geleceği için, hükümetin bu süreçte gerekli demokratik
düzenlemeleri derhal yerine getirmesi gerekmektedir. Zira kendi ülkesinde barış ve demokrasiyi
tesis edemeyen bir iktidarın, Suriye veya başka bir ülkeye demokrasi ve barış ihraç etmesi söz
konusu olamaz.
Son olarak şu noktaya da dikkat çekmek gerekir ki, özellikle çalışma yaşamında yaşanan fütursuz
uygulamalar hemen her gün işçilerin ölmesine veya yaralanmasına neden olmaktadır. Ağustos ayı
içinde de iş güvenliği sağlanmadığı için çok sayıda işçi yaşamını yitirdi veya yaralandı. Hükümetin iş
güvenliği konusunda da üstüne düşen vazifeyi yerine getirmemesi, her gün bir işçinin evine ateş
düşmesine sebep olmaktadır. Hükümeti, iş güvenliğinin sağlanması ve işçilerin çalışma koşullarının
düzeltilerek işyerlerinin ciddi bir biçimde işçi lehine denetlenmesi için adım atmaya çağırıyoruz.
Saygılarımla,
M. Sezgin Tanrıkulu
CHP Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Milletvekili
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1. YAŞAM HAKKI

31 TEMMUZ
1- İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Özge adlı trans kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.
2- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen Mustafa Balcı adlı işçi olay
yerinde yaşamını yitirdi.
2 AĞUSTOS
1- Suriye’de bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide destekli El-Nusra Örgütü’yle
Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam ederken 2 Ağustos 2013’te
Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen Ramazan
Zeybel (45) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirdi.
2- Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde okul harçlığını çıkarmak için inşaatta çalışan üniversite öğrencisi
Ahmet Eraslan (21), 2 Ağustos 2013’te çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi.
3- Tunceli’de bulunan 51. Motorlu Piyade Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Niğde
nüfusuna kayıtlı İbrahimSüğür’ün (21) 2 Ağustos 2013’te kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddia
edildi.
4 AĞUSTOS
Tekirdağ’ın Kapaklı Beldesi’nde 4 Ağustos 2013’te, şizofreni tedavisi gören Ali Çelebi
rahatsızlanınca, ailesi ambulans çağırdı. Ali Çelebi’nin bindirildiği araçtan kaçarak ağabeyinin evine
gitmesi üzerine çağrılan polis ekibinin Ali Çelebi’yi hareketsiz hale getirmek için defalarca Ali
Çelebi’ye copla vurduğu, biber gazı sıkarak ters kelepçe taktığı bunun üzerine fenalaşarak
hastaneye kaldırılan Ali Çelebi’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
5 AĞUSTOS
Denizli’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru F.Y. (45),
Saraylar Mahallesi’ndeki devriye görevinde, ekip arkadaşının bir evrakı vermek üzere Çınar Polis
Karakolu’na girdiği sırada aracın içinde beylik tabancasıyla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti.
6 AĞUSTOS

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Köyü yakınlarında askerlerin “mazot kaçakçısı oldukları”
iddiasıyla kalabalık bir gruba açtığı ateş sonucu yaralanan İsa İkiz (25), kaldırıldığı hastanede
yaşamını yitirdi.
7 AĞUSTOS
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki
protesto gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail
Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi oldukları
iddiasıyla gözaltına alınan dördü kamu görevlisi, dördü sivil 8 kişiden Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli MevlütSağalman’ın, ekmek fırını sahibi İsmail Koyuncu’nun ve
fırın sahibinin iki akrabasının “kasten insan öldürmek” suçundan tutuklandığı 7 Ağustos 2013’te
açıklandı.
Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı, daha önce tutuklanan S.K.’nin ise serbest bırakıldığı, olay
gününe ait kamera kaydı görüntülerinin de bir esnaf tarafından silindiği düzenlenen basın
toplantısıyla duyuruldu.
6 AĞUSTOS
Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde okul harçlığı için bir su firmasında çalışan Muratcan Turan (15), bir
apartmanın en üst katına su götürmek için bindiği asansörde kafasını sıkıştırarak yaşamını yitirdi.
8 AĞUSTOS
Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde 5 Ağustos 2013’te bir taş ocağında dinamit patlatılmasından sonra
meydana gelen göçüğün altında kalan İsmail Fethi Tandoğan’ın cesedi 8 Ağustos 2013’te bulundu.
10 AĞUSTOS
1-Parçalanması için İzmir’in Aliağa İlçesi’ne getirilen bir geminin makine dairesine 10 Ağustos
2013’te su boşaltmak için giren 9 işçi, su tahliye pompasının egzozundan çıkan dumandan
zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden Doğan Balcı (37) ve Davut Özdemir (40) yaşamını yitirdi.
2- Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ballı Köyü’nde bulunan askeri birlikte zorunlu askerlik hizmetini
yapan Muharrem Al (21) 10 Ağustos 2013’te tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Muharrem Al’ın
cenazesi, Narlıdere Belediyesi Kültürevi ve Cemevi’nde 11 Ağustos 2013’te düzenlenen törenin
ardından toprağa verildi.
11 AĞUSTOS
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servisin bir kamyona çarpması
sonucu Ercan Özçelik adlı işçi yaşamını yitirdi, 41 işçi de yaralandı.
12 AĞUSTOS
1- Denizli-Pamukkale karayolunda yol asfaltlama çalışması yapan Özkan Uzun (29), kullandığı
silindirin havası inen lastiğini şişirmeye çalışırken başka bir silindirin altında kalarak yaşamını yitirdi.
2- Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Tapantepe Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan
iki asker arasında çıkan kavgada C.A.’nın (21) ateş açması sonucu adı öğrenilemeyen diğer asker
yaşamını yitirdi.
3-Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde, bir sunta fabrikasında çıkan yangın sonucu Celal Öztürk adlı işçi
yaşamını yitirdi, Şener Furuncu da yaralandı.
14 AĞUSTOS
Eskişehir’de bulunan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında Van’ın Erciş İlçesi’nden
gelerek taşeron firmada çalışan işçiler, 80 bin TL’yi bulan birikmiş paralarını isteyince firmanın
sahibi Osman Bakır Genç’in işçilere ateş açması sonucu işçilerden Mehmet Türkoğlu (22) yaşamını
yitirdi, Hayrettin Türkoğlu (33) ise ağır şekilde yaralandı.
15 AĞUSTOS

1- Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde taş ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Gaffari Çil (35), geri
manevra yapan kamyon ile kullanmak için binmeye çalıştığı kepçenin arasında sıkışarak yaşamını
yitirdi.
2- Kahramanmaraş’ta babasına ait çelik tencere fabrikasında çalışan Fatih Karadöl, üzerine yük
asansörünün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
3-İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki
protesto gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail
Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi olduğu
iddiasıyla aranan bir kişinin daha tutuklandığı 15 Ağustos 2013’te öğrenildi. Böylelikle Ali İsmail
Korkmaz’ın katil zanlısı olarak tutuklananların sayısı biri polis memuru olmak üzere 5’e yükseldi.
4-Diyarbakır’da 2012 yılının Haziran ayında babası ve 2 amcası tarafından “eşcinsel olduğu”
gerekçesiyle kurşunlanarak öldürülen R.Ç.’nin (17) öldürülmesine ilişkin davada baba M.Ç., R.Ç.’nin
amcaları Ş.Ç. ve A.Ç.’nin yargılanmasına 15 Ağustos 2013’te devam edildi.
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti,
savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 5 Aralık 2013’e erteledi.
5-Van’ın Çaldıran İlçesi’nin İran sınırında bulunan Şêxsucu (Beydoğan) Köyü’nden 15 Ağustos
2013’te akaryakıt getirmek amacıyla İran’a geçenlere askerlerin açtığı ateş sonucu Nurettin
Karakoç (21) yaşamını yitirdi, Feyyaz Karadeniz (20) de ağır yaralandı.
26 AĞUSTOS
1-Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde 26 Ağustos 2013’te Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticisi Ali
Bulut (45) elleri arkadan bağlı, ağzına cep telefonu sıkıştırılmış olarak tavana asılmış halde
bulundu.
2-Siirt’in Baykan İlçesi’ndeki Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren
Van’ın Muradiye İlçesi nüfusuna kayıtlı Maşallah T.’nin (20), 26 Ağustos 2013’te nöbette tüfeğiyle
ile başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.
3-Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden açlık grevi
eylemine dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti
protesto etmek amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin
durdurmak istediği sivil polis aracında bulunan iki sivil polis memurunun aracı kalabalığın üzerine
sürmeleri sonucu ağır yaralanan Sinan Saltukalp (17) tedavi gördüğü hastanede 26 Ağustos
2013’te yaşamını yitirdi.
4-Ali İsmail Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından devam eden
soruşturma kapsamında Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü gece beyin kanaması geçirdiği halde,
bunu fark etmeyen Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Hasan Gülcü ile aynı
hastanede görevli polis memuru Vedat Esen hakkında Tepebaşı Kaymakamlığı’nın 31 Temmuz
2913’te soruşturmaya izin vermediği, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da 7 Ağustos 2013’te
karara karşı Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz ettiği 26 Ağustos 2013’te ortaya çıktı.
28 AĞUSTOS
Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde 28 Ağustos 2013’te, delinen kazanı onarırken elektrik akımına kapılan
kaynak ustası Recep Pekman (54) yaşamını yitirdi.

2. KİŞİ GÜVENLİĞİ
30 TEMMUZ
Tokat’ın Turhal İlçesi’nde dini eğitim verilen Kur’an kursuna giden astım hastası İ.P.’nin (12) adlı
öğrenci bir arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle imam tarafından sopayla dövüldüğü öğrenildi.

31 TEMMUZ
Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde 31 Temmuz 2013’te bir inşaat alanında meydana gelen toprak
kayması sonucu istinat duvarının altında kalan Daver Güneş (22) ve Halis Güneş (47) adlı işçiler
yaralandı.
1 AĞUSTOS
1-Zonguldak’ta 1 Ağustos 2013’te, Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Kozlu
Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan Mustafa Eren ile
Ramazan Kılav adlı işçiler yaralandı.
2-Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne bağlı Madenli Köyü’nde tarlada çalışan
Mahmut Özgen, (55) sınırın karşı tarafından gelen bir kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu
yaralandı.
3 AĞUSTOS
Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde sanayi sitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu Mehmet Ali
Elpe (19), İbrahim Halil Baytimur (16) ve ServanAktıl (13) adlı işçiler ağır yaralandı.
5 AĞUSTOS
Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde bir taş ocağında dinamit patlatılmasından sonra meydana gelen göçük
sonucu Ramazan Özuçar adlı işçi yaralandı. Göçük altında kalan İsmail Fethi Tandoğan ile bir başka
işçiye ise ulaşılamadı.
6 AĞUSTOS
Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Köyü yakınlarından Türkiye’ye geçmek isteyen
ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan çatışma
sonucu 18 askerin yaralandığı TSK tarafından açıklandı. Çatışma sonucu biri çocuk 8 sivilin de
yaralandığı ileri sürüldü.
7 AĞUSTOS
Mersin’de düzenlenen bir protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan
çatışmada atılan el yapımı patlayıcının yoldan geçen M.K.’ye (17) isabet etmesi sonucu M.K.’nin üst
çenesinin kırıldığı ve yüzünden yaralandığı öğrenildi.
9 AĞUSTOS
Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Suveren Köyü’nde 19 Temmuz 2013’te yok kesen silahlı bir grup
tarafından alıkonan bir müteahhit ile iki işçi 9 Ağustos 2013’te serbest bırakıldı.
11 AĞUSTOS
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen Emrah İdek, (19)
bölgesinden gelen bir kurşunun göğsüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

Suriye’deki

çatışma

13 AĞUSTOS
1-Kırıkkale’de Tüpraş Rafinerisi yakınlarındaki bir kaynak atölyesinde bir aracın akaryakıt
tankerinde onarım sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu Süleyman
Karagöz (18) adlı işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı.
2-8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda toplananlara saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından
ağır yaraladığı ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması riski nedeniyle bir süre uyutulan Mustafa Ali
Tombul (16) tedavisinin tamamlanmasının arından 13 Ağustos 2013’te taburcu edildi.
14 AĞUSTOS

Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’ne bağlı Bozgüney Beldesi’nde, kanalizasyon kazısı sırasında meydana
gelen göçük sonucu Davut Acar (45) adlı işçi yaralandı.
15 AĞUSTOS
1-Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 21 Temmuz 2013’te, Güneştepe Mahallesi’nde Roman ailelerle
mahallede yaşayanlar arasında “at dışkısından” dolayı çıkan tartışmanın büyümesinin ardından
N.C.’nin tüfekle ateş etmesi sonucu Beyza Koç’un (16) yaralanması nedeniyle Roman ailelerin evine
saldıran gruplar evleri taşlamış, at arabalarını ve bir otomobili ateşe vermişti.
Olayın ardından başlatılan soruşturmanın tamamlandığı gözaltına alınan 35 kişiden tutuklanan 7 kişi
hakkında hazırlanan iddianamede 12’şer yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi. İddianameyi
kabul eden Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde
başlanacak.
2-Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin yakınlarından 15 Ağustos 2013’te Türkiye’ye geçmek
isteyen ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan
çatışma sonucu bir askerin yaralandığı TSK tarafından açıklandı.
3-Aydın’ın Köşk İlçesi’nde 15 Ağustos 2013’te, kenevir ektiği iddia edilen Bingöllü H.A.’ya ait evi
tahrip eden bir grup, daha sonra ilçede bulunan Kürtlerin ev ve işyerlerini tahrip etti. Gece boyu
süren saldırılar sonucu 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
4-İstanbul’da 15 Ağustos 2013’te Suadiye Sahili’nde arkadaşıyla yürürken kendi aralarında
yaptıkları sohbet sırasında hükümeti eleştiren Demet Akbulut konuşmayı dinleyen bir polis ekibi
tarafından darp edildi, sağ gözünün yüzde on hasarlı olduğunu söylemesine rağmen gözüne biber
gazı sıkıldı.
17 AĞUSTOS
Çalışmak için Ağrı’dan İstanbul’a gelen Mahmut Sökmez (23), Beyoğlu İlçesi’nde 17 Ağustos
2013’te çalışmaya başladığı inşaatın 7. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
18 AĞUSTOS
Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı İskitler Mahallesi’nde 2013’te bir araçta bulunan trans bireylere
30 kişilik bir grubun saldırması sonucu yaralanan 2 trans birey hastaneye kaldırıldı.
19 AĞUSTOS
Diyarbakır’da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Emniyet Müdürlüğü Pasaport, Trafik, Ruhsat,
Yabancılar Şubesi önünde zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişi polis memurları tarafından “polis
aracının camını kırdığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı.
20 AĞUSTOS
1-İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde zabıta ekiplerinin el koymak istediği
işporta tezgâhlarının sahipleriyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 2 seyyar satıcı zabıta ekipleri
tarafından darp edilerek yaralandı.
2-Uşak’ta 1 Eylül Sanayi Sitesi’nde inşaat halindeki bir binada beton dökümü sırasında meydana
gelen göçük sonucu 4 işçi yaralandı.
22 AĞUSTOS
1-22 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde
çatışmaları izleyen Aslan Ege, bir işyerinde çalışan Ahmet Akkurt, evinde oturan Fatma Alagöz ve
Medine Alagöz ile Veysi Bayram vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandılar.
2-Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2002 yılında Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde gözaltına alınan Hamdiye
Aslan’a işkence yaptıkları iddiasıyla beş polis memurunun Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararını “dosya kapsamına göre işkence fiili
sabittir” diyerek 2011 yılında bozmuştu.

Kararın ardından polis memurlarının yeniden yargılanmasına Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
devam edildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin sanık beş polis memurundan
Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer ve Hanife Şennur Pat’a “kötü muamelede bulundukları”
gerekçesiyle verdiği birer yıllık hapis cezasını “bir daha suç işlemeyecekleri intibası
uyandırmalarından” ötürü 10’ar ay hapis cezasına indirerek hükmün açıklanmasının geriye
bırakılmasına karar verdiği 23 Ağustos 2013’te öğrenildi.
Hamdiye Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıldığı güne kadar sürekli baygınlık geçirince üç kez
doktora götürülmüştü. Hamdiye Aslan’ın koltuk altlarında dirseğine kadar 25 santimetre
morarmalar, yüzünde ve ayak tabanlarında ödem oluşmasına rağmen doktorlar Hamdiye Aslan’ın
bedenindeki izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek işkence görmediği yönünde rapor
vermişlerdi. Tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından tekrar muayene edilmek üzere
hastaneye gönderilen Hamdiye Aslan’a 5 Mart 2002’de verilen raporda ise Hamdiye Aslan’ın copla
tecavüze uğradığı bilgileri yer almıştı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Şube Müdürlüğü’nün kararına
rağmen 3 Nisan 2008’de Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer,
Hanife Şennur Pat ve Levent Birsel’in beraatına karar vermişti.
23 AĞUSTOS
1-İstanbul’da, İstanbul Deniz Otobüsleri’nde çalışan Hüseyin Sonkaya (50), Eskihisar İskelesi’nde
üç metre yükseklikten düşen demir parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
2-Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Çeksan Tersanesi’nde çalışan boyacı ustası Zabit Yıldız (55),
çalışırken yüksek bir yerden düşerek ağır yaralandı.
28 AĞUSTOS
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların kaldığı
çadırkentte çıkan yangın sonucu İbrahim Halabi (41) adlı Suriyeli yaralandı.
29 AĞUSTOS
Kahramanmaraş’ta Burak Hançerkıran’ın (23), kardeşi ve amcası ile birlikte kendisine yumruk atan
kimliği belirsiz sürücüyü şikâyet etmek için gittiği Şehit Murat Örümcek Polis Karakolu’nda,
başvurusunu kabul etmeyen polis memurlarıyla tartışmasının ardından polis memurlarında
karakolun bahçesinde dövüldüğü öğrenildi.
30 AĞUSTOS
30 Ağustos 2013’te Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, evinin
balkonunda oturan Hiznegül Turan (30) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

3. CEZAEVLERİ

31 TEMMUZ
Bilecik M Tipi Cezaevi’nde bir mahkûmun çıkarttığı yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen 7
mahpus ile 2 gardiyan hastaneye kaldırıldı.
3 AĞUSTOS
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde mahpusların yataklarını ateşe vererek çıkarttıkları yangın sonucu
oluşan dumandan etkilenen üç mahpus ile iki jandarma eri hastaneye kaldırıldı.
7 AĞUSTOS

Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 12 kadın mahpusun cezaevi yönetiminin uygulamalarını protesto
etmek için açlık grevine başladığı 7 Ağustos 2013’te öğrenildi. Mahpusların 30 Temmuz 2013’te
açlık grevi eylemine başlamasına koğuşların erkek gardiyanlar tarafından aranmasının neden
olduğu açıklandı.
9 AĞUSTOS
İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu bulunduğu
Şakran Kadın Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından çıplak hale arandığını, darp ve taciz edildiğini
savunarak suç duyurusunda bulunduğu 9 Ağustos 2013’te öğrenildi.
12 AĞUSTOS
1-Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan Mustafa Ömer Polatlı’nın (22), kalbinde iki delik bulunmasına
rağmen kendisine, “hastanede tedavi edilmesine gerek yok” raporu verildiği öğrenildi.
2- Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Deniz Kabak’ın hücre aramasına jandarma erlerinin
de katılmasına itiraz ettiği için darp edilerek süngerli odaya götürüldüğü, sonrasında da Deniz
Kabak’a bir ay ziyaret yasağıyla bir ay hücre cezası verildiği öğrenildi.
13 AĞUSTOS
Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hüseyin İpek’ün ikinci kez yüz felci geçirmesine rağmen
“bayram tatili olduğu” gerekçesiyle hastaneye sevkinin yapılmadığı öğrenildi.
14 AĞUSTOS
Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sinan Salhan’ın, sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü
hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı 14
Ağustos 2013’te öğrenildi.
15 AĞUSTOS
1-Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fırat Yağmakan’ın, sağlık sorunları nedeniyle
götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin
yapılamadığı öğrenildi.
2- Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde tutulan İsmail Ata’nın (26) tek kişilik koğuşunda çamaşır
ipiyle kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.
17 AĞUSTOS
1-Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan mide kanseri hastası Cihan Asi’ye (32) 10 günlük hücre
cezası verildiği öğrenildi.
2-Belinde sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Sincan
(Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Ömer Akbey’in zorla çıplak arama uygulamasına
direnmesi üzerine tek kişilik hücreye konduğu öğrenildi.
23 AĞUSTOS
İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu bulunduğu
Şakran Kadın Cezaevi’nde avukatıyla görüşmeye giderken gardiyanlar tarafından çıplak hale
arandığını, darp ve taciz edildiği, uygulamaya direnmesi nedeniyle Elif Kaya’ya ikinci kez bir ay
görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi.
24 AĞUSTOS
Bolu T Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’nde sevk edilen 10 kişinin cezaevinin girişinde
uygulanmak istenen çıplak arama işlemine direndikleri için darp edildiği öğrenildi.
28 AĞUSTOS

1-Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve epilepsi hastası olan Kemal Avcı’nın
avukatlarının, tahliye edilmesi için yaptıkları başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Kemal
Avcı’nın işlemlerinin ardından cezaevinden çıkarılması bekleniyor.
2-Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde tutulduğu süre içinde kalp
ameliyatı olarak iki kez mide kanaması geçiren Sabri Kaya hakkında verilen Adli Tıp Kurumu raporu
doğrultusunda Sabri Kaya’nın tahliye edilmesine karar verildi.
3-Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bilal Nargilli’nin, göz muayenesi için götürüldüğü Tekirdağ
Devlet Hastanesi’nde kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin
yapılamadığı öğrenildi.
29 AĞUSTOS
1-Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan arkadaşı Serhat Yüksel’in ziyarete giden Neriman
Birlikler’e, cezaevi girişinde “taciz düzeyine varan aramaya itiraz ettiği” için “görevli gardiyana
hakaret ettiği” iddiasıyla bir ay görüş yasağı verildiği öğrenildi.
2-Erzurum H Tipi Cezaevi’nden İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’nde faks yoluyla
yapılan başvuru sonucu Ahmet Aslan ve Engin Turak adlı çocuk tutukluların gardiyanlar ve cezaevi
yönetimi tarafından darp edildikleri öğrenildi.
31 AĞUSTOS
1-Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 10 kişiye “koğuşlara takılan kameraları kırdıkları”
gerekçesiyle 20’şer gün hücre cezası ile 520’şer TL para cezası verildiği öğrenildi.
2-Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan H.E.’nin gönderdiği mektup sonucu cezaevinde
tutulan çocukların darp ve taciz edildikleri, çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldıkları, mektup
göndermelerinin engellendiği, telefonda konuşurken gardiyanlara tekmil vermeye zorlandıkları,
tuvalete giderken gardiyanlardan izin almak zorunda bırakıldıkları öğrenildi.
3-Bitlis E Tipi Cezaevi’nde tutulan Kemal Bakadur’un (32) koğunda geçirdiği kalp krizi sonucu
yaşamını yitirdiği 31 Ağustos 2013’te öğrenildi.
1 EYLÜL
1-İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulan ve felçli olan
Ali Haydar Yıldız’a ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun 23 Ocak 2013’te “sakatlık nedeniyle hayatını yalnız
idame ettiremez” yönünde verdiği raporu görmezden gelerek ve Ali Haydar Yıldız’ın son duruşma
esnasında ağrıları nedeniyle duruşma salonunu terk etmek durumunda kalmasına rağmen 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca tutukluluk halinin devam
etmesine karar verdiği 1 Eylül 2013’te öğrenildi.
2-Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan Suat Bahadır’ın cezaevindeki işkence ve kötü
muamele uygulamalarını protesto etmek amacıyla koğuşundaki eşyalarını ateşe vermesi sonucu
çıkan yangının ardından Suat Bahadır’a “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle yanan üç
battaniye ve üç yatak için toplam 21 bin 900 TL para cezası verildiği 1 Eylül 2013’te öğrenildi.

4. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

3 AĞUSTOS
İstanbul’da ve Ankara’da 3 Ağustos 2013’te Aydınlık Gazetesi’ne, Türkiye Gençlik Birliği’ne ve
evlere eş zamanlı baskınlar düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “Ergenekon
Davası’nın karar duruşmasının görüleceği Silivri Cezaevi’ne katılım çağrısı yaptıkları” gerekçesiyle
25 kişiyi gözaltına aldı.

7 AĞUSTOS
1- Adana’da 7 Ağustos 2013’te, polis ekipleri AKP İl Başkanlığı binası karşısında bulunan
billboardlardaki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bugün bayram birlik olalım” sözünün yer aldığı
afişleri yırttıkları gerekçesiyle 3 çocuğu gözaltına aldı. Tutuklanmaları talebiyle savcılığı sevk edilen
çocuklar serbest bırakıldı.
2- Ekşi Sözlük adlı internet sitesinde yer alan konu başlıklarında ve yorumlarda İslam dinine
hakaret edildiği iddiasıyla internet sitesinin üyesi 40 kişi hakkında Ali Emre Bukağlı’nın şikâyeti
üzerine “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılandığı” suçlamasıyla Anadolu
(İstanbul) Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame hazırlandığı 7 Ağustos 2013’te öğrenildi.
27 AĞUSTOS
İstanbul’da 27 Ağustos 2013’te, Taksim Metrosu çıkışında Aydınlık Gazetesi satışı yapan Hasan
Ortatepe ile Birgün Gazetesi satışı yapan Burak Butur, “gürültü kirliliği” yaptıkları gerekçesiyle polis
ekipleri tarafından gözaltına alındı
30 AĞUSTOS
Mersin’de 1 Eylül Barış Mitingi için bildiri dağıtan 15 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

5. TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ

1 AĞUSTOS
1-Mersin’de 1 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Mersin’de
düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 13 kişiyi gözaltına aldı.
2- Şanlıurfa Valiliği, Suriye’nin Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda devam eden saldırıları protesto
etmek amacıyla 4 Ağustos 2013’te yapılmak istenen eylemler nedeniyle 4-5-6 Ağustos 2013’te
Ceylanpınar İlçesi’nde tüm toplantı ve gösterileri yasakladığını 1 Ağustos 2013’te açıkladı.
3-Ankara’daki Gezi Parkı eyleminde polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem
Sarısülük’ün 16 Haziran 2013’teki cenaze törenine polisin saldırmasının ardından 108 kişi hakkında
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 1 Ağustos 2013’te öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Kürşat
Kayral’ın hazırladığı iddianamede 35 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi. İddianameyi
kabul eden Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 35 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde
başlanacak.
2 AĞUSTOS
Gezi Parkı Eylemleri Bilgi Notu- 2 Ağustos 2013
1-Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013’te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet
nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği protestolara dönüşerek düzenlenen eylemler
büyük oranda sona erdi.
Eylemler nedeniyle TTB’ye göre 1 Ağustos 2013 tarihi itibariyle 8163 kişi yaralanarak veya
kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. TTB’nin web sayfası
üzerinden düzenlediği ankete katılan 11 bin 155 kişi kimyasal silah/gösteri kontrol ajanlarına maruz
kaldığını belirtmiştir. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 5 kişi ile bir polis yaşamını
yitirmiştir. Ölümlerin ikisi (Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük) doğrudan polisin saldırısı nedeniyle
linç edilerek öldürülen biri (Ali İsmail Korkmaz) ise bilirkişi raporuna göre polis olduğu düşünülen

faili meçhul sivil kişiler tarafından gerçekleşmiş, söz konusu olaylara dair adli ve idari süreçler
devam etmektedir.
Tüm Türkiye’de gözaltına alınanların sayısı ise TİHV verilerine göre 3.773’e yükselirken, tutuklanan
kişi sayısı ise 2 Ağustos 2013’te itibariyle yeni tutuklamaların ve avukatların yaptıkları itirazlar
sonucu verilen tahliye kararlarının sonrasında 125 olmuştur. Tutuklamalara “yasadışı örgüt
yöneticisi veya üyesi olmak”, “halkı isyana teşvik etmek”, “kamu malına zarar vermek”, “silah ve
mermi bulundurmak” veya “cami basmak” gerekçe olarak gösterilmiştir.
Eylemlerin ardından başlatılan soruşturmalar sonunda iddianameler hazırlanmaya başlandı. Şu ana
kadar hazırlanan toplam 6 iddianamede 116 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli polis memuruna direndikleri”
gerekçesiyle yargılanması talep edildi.
Öte yandan Gezi Parkı’nın genel yapısına ilişkin tasarruf yapılmasına olanak sağlayan Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı için İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin verdiği
yürütmeyi durdurma kararı, 22 Temmuz 2013’te İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından
oybirliğiyle kaldırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Bayburt hariç 80 ilde Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı
düzenlenen 4 bin 900 eyleme toplam 3 milyon 545 bin kişinin katıldığı, gözaltına alınan 5 bin 300
kişiden 160’ının tutuklandığı öğrenildi.
2-Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik
düzenlenen operasyonda bulunamayan ve “firari şüpheli” olduğu gerekçesiyle 1 Ağustos 2013’te
İstanbul’da gözaltına alınan ESP Genel Başkan İrtibat Bürosu çalışanı Ümran Yurdayol 2 Ağustos
2013’te tutuklandı.
İstanbul’da 3 Ağustos 2013’te Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda toplanma olacağı gerekçesiyle
Gezi Parkı’nı halkın kullanımına kapatan polis, gece boyunca Taksim Meydanı’nda, İstiklal
Caddesi’nde ve kafelerde oturanlara cop, basınçlı su ve gaz bombasıyla saldırdı. Eğlence
mekânlarında arama da yapan polisin 42 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi
4 AĞUSTOS
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) Rojava’daki çatışmaları
kınamak amacıyla 4 Ağustos 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yapmayı planladığı “Barış
Nöbeti” için ilçeye giden ve arasında Selahattin Demirtaş ile Aysel Tuğluk’un da bulunduğu gruplara
polis ve jandarma ekipleri gaz bombaları be basınçlı suyla saldırdı.
Ceylanpınar’a gitmek için Viranşehir’den hareket eden gruba da yapılan müdahale sonucu ise biri
ağır 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
5 AĞUSTOS
1-İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu 2 Ağustos 2013’te yaptığı açıklamayla, 5 Ağustos 2013’te
Silivri Cezaevi Kampusu’nda bulunan duruşma salonunda görülecek olan Ergenekon Davası’nın
karar duruşması nedeniyle Silivri’ye gidişlerin ve cezaevi önünde yapılması düşünülen gösterilen
yasaklandığını duyurdu.
2-Rojava’daki çatışmaları kınamak amacıyla 5 Ağustos 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde
yapılmak istenen protesto gösterisine ve gösteriye Mardin’den katılmak isteyenlere polis ve
jandarma ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. Müdahale sonunda Mardin’de bir kişi
yaralanırken 12 kişi de gözaltına alındı.
3- İstanbul’da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik, Gaz, Su ve
Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi işçilerin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
tarafından işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla 5 Ağustos 2013’te BEDAŞ Genel Merkezi
önünde eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı.
6 AĞUSTOS
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik kontrolü
sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın,
YaesminÇifçi’nin Adana’daki cenazesine katıldığı gerekçesiyle yargılanmasına 6 Ağustos 2013’te
devam edildi.Davanın Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı
örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Welat Yıldız’a mahkeme heyeti 1 yıl hapis
cezası verdi.
8 AĞUSTOS

KazovaTrikotaj’tan kıdem tazminatları verilmeden işten çıkarılan ve bu nedenle eylem yapan
işçilerden 5’i, 8 Ağustos 2013’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
evinin önünde basın açıklaması yapacakları gerekçesiyle belediye otobüsünden indirilerek gözaltına
alındı.
9 AĞUSTOS
Zonguldak’ta 19 Aralık 2012’de Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, yeni YÖK yasası ile ilgili
düzenleyecekleri toplantı için kendilerine salon tahsis edilmediği gerekçesiyle eylem yapan
öğrencilerden gözaltına alınan 16’sı hakkında açılan dava 9 Ağustos 2013’te sonuçlandı.Zonguldak
3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanık öğrencilerin son savunmalarını alan
mahkeme başkanı, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri” suçlamasıyla 16
öğrenciye 8’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı hapis cezalarıyla ilgili hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
13 AĞUSTOS
1-İstanbul’da 13 Ağustos 2013’te Taksim Meydanı’nda, ataması yapılmayan öğretmenlere dikkat
çekmek amacıyla döviz açarak eylem yapan Gökmen Baritan “turistleri rahatsız ettiği” gerekçesiyle
polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak meydandan uzaklaştırıldı.
2- İstanbul’da 13 Ağustos 2013’te polis ekipleri, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla
Ezilenlerin Sosyalist Partisi Sancaktepe İlçe Örgütü Başkanı Mustafa Keskin’i ve Anıl Çalışkan’ı
gözaltına aldı.
15 AĞUSTOS
Siirt Valiliği 14 Ağustos 2013’te, 5. Eruh Çırav Kültür ve Doğa Festivali’ni “milli güvenlik, kamu
düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin
korunması, muhtemel provokasyonların önlenmesi” gerekçesiyle 22 Ağustos 2013’ten sonraki bir
tarihte yapılması şartıyla erteledi.
16, 21, 22, 23 AĞUSTOS
İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve 16
Ağustos 2013’te gözaltına alınan Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Doğuberk Zeki Dolay 19 Ağustos
2013’te tutuklandı.
İstanbul’daki Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla Sakarya’da düzenlenen eylemlere
katıldığı gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Fatih Sizgen 23 Ağustos 2013’te
çalıştığı işyerinden gözaltına alındı.
Ankara’da Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine
katıldığı gerekçesiyle tutuklanan Mahir Çağlar avukatının yaptığı itiraz sonucu 21 Ağustos 2013’te
serbest bırakıldı.
İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 22 Ağustos 2013’te gözaltına alınan ESP
üyesi Aziz Aydoğdu 24 Ağustos 2013’te tutuklandı.
17 AĞUSTOS
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl Meclisi’nin Rojava’daki silahlı çatışmaları protesto
etmek için 17 Ağustos 2013’te yaptığı açıklamanın ardından gruba iki kişinin bıçakla saldırması
sonucu İsmail Çelebi yaralandı.
19 AĞUSTOS
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto
etmek için Ankara’ya başlattığı yürüyüş kapsamında Hatay’da devam eden yürüyüşe polis
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu KESK yöneticileri Ahmet Acar ve Sakine Esen Yılmaz
yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
20 AĞUSTOS

1-KESK’in toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto etmek için Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Güvenpark’a yapmak istediği yürüyüşe polis
ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu iki kişi yaralandı.
2-İstanbul’da, Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Gümüşsuyu
Semti’nde parkta oturma eylemi yapan gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla
saldırması sonucu aralarında milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün de bulunduğu çok sayıda kişi gazdan
etkilenirken, bir kişi de sara krizi geçirdi.
3-İstanbul’da, Mısır ve Suriye’deki katliamlarla Gezi Parkı eylemleri esnasında uygulanan polis
şiddetini protesto etmek amacıyla Fransız Kültür Merkezi önünde kendilerini zincirleyerek eylem
yapan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Günay Akbaş, Serap Beyazıt, Doğuş Fındık ve Özgür
Türkmen adlı 4 kişi darp edilerek gözaltına alındı.
23 AĞUSTOS
Bazı açılış ve temel atma töreni için 23 Ağustos 2013’te Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi
Avcı ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis
ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı.
26 AĞUSTOS
1-Bingöl’de 22 Mart 2013’te, “Dünya Su Günü”nde suların 1 hafta kesik olmasını protesto etmek
amacıyla basın açıklaması yapıp belediyeye yürüyen ve aralarında KESK üyesi 5 kişinin de
bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldığı 26 Ağustos 2013’te öğrenildi.“2911 sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 10 kişinin Bingöl Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yargılanmasına 16 Eylül 2013’te başlanacak.
2-Muğla’da 12 Mayıs 2010’da çıkan olaylar sırasında Gültekin Şahin adlı polis memuru tarafından
açılan ateş sonucu öldürülen Şerzan Kurt için yürüyüş düzenleyen Muğla Üniversitesi öğrencilerini
darp eden Ö.C.,K.P., M.S., İ.Ö., M.Ç., O.S., T.Ö., T.U., İ.A. ve Y.A. adlı 10 polis memuru hakkında
“görevi kötüye kullandıkları” gerekçesiyle dava açıldığı 26 Ağustos 2013’te öğrenildi.
Darp edilen Serkan Abik, Ferit Gümüş, Engin Urman ve Haydar Tekdal şikâyeti sonucu açılan
davaya 29 Kasım 2013’te Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
28 AĞUSTOS
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İzmir’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan tutuklu 8 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 28
Ağustos 2013’te öğrenildi.
Vedat Y., İbrahim K., Elif K., Kubilay İ., Ozan A., Erhan İ., Orhan Ö. ve İzzet U. hakkında “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarından 17’şer yıla kadar hapis
cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 10
Eylül 2013’te başlanacak.
30 AĞUSTOS
1-Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde yapımı devam eden bir karakol inşaatını
protesto etmek amacıyla karakolun yapıldığı Rahmo Tepesi’ne yürüyen gruba askeri birliklerin gaz
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
2-Ankara’da, Zafer Bayramı nedeniyle Kızılay Meydanı’nda toplanarak Anıtkabir’e doğru meşaleli
yürüyüş yapmak isteyen gruplara basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri yürüyüşün
yapılmasına izin vermedi.
31 AĞUSTOS
İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde, Halkların Demokratik Meclisi tarafından düzenlenen Rojava halkıyla
dayanışma amaçlı oturma eylemine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti.
1 EYLÜL

1-İstanbul’da yapılması planlanan eylemler öncesinde polis ekipleri Gezi Parkı’nı halkın kullanımına
kapattı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na doğru el ele tutuşarak insan zinciri yapmak
isteyen gruplar polis ekipleri tarafından engellendi, gruptan 10 kişi gözaltına alındı.
2-Van’da düzenlenen mitingin ardından Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polis ekiplerinin
müdahale etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.

6. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ

31 TEMMUZ
19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü
Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından Ankara’da tutuklanan KESK üyeleri
için avukatların yaptığı itirazı 31 Temmuz 2013’te değerlendiren Terörle Mücadele Yasası’nın 10.
Maddesi ile Yetkili Ankara Özgürlük Hâkimliği, Akman Şimşek, Abidin Sırma, Arzu Koluaçık, Acun
Karadağ, Gülcan Kalkan, Mehmet Toğan, Dinçer Öztürk ile Salih Baydemir’in serbest bırakılmasına
karar verdi.
2 AĞUSTOS
Tunceli’de, Pertek, Ovacık ve Hozat İlçesi’nde 31 Temmuz 2013’te “yasadışı TKP-ML Örgütü
Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişi “yasadışı
silahlı örgüt adına faaliyet yürüttükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 2
Ağustos 2013’te tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
6 AĞUSTOS
Uludere Kaymakamlığı, Uludere Belediyesi tarafından 2009 yılında açılan Uludere Eğitime Destek
Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın
eğitim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle
kapatılmasına karar verdi.
7 AĞUSTOS
İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 7 Ağustos, 8 Ağustos ve 10 Ağustos 2013’te Ezilenlerin Sosyalist
Partisi’nin (ESP) Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan ilçe binasına ve üyelerine uyuşturucu satıcısı
oldukları ileri sürülen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 9 kişi yaralandı.
11 AĞUSTOS
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 11 Ağustos 2013’te, AKP irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişilerce atılan
ses bombasının patlaması sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi.
15 AĞUSTOS
Mersin’in Toroslar İlçesi’nde, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) mahalle temsilciliğine kimliği
belirsiz 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
22 AĞUSTOS
Ağrı’da gözaltına alınan BDP Gençlik Meclisi çalışanları Taner Arslan ve İsmail Karakuş’un “gizli
tanık ifadesi” nedeniyle çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları 22 Ağustos 2013’te
öğrenildi.
23 AĞUSTOS
İstanbul’da 20 Ağustos ve 21 Ağustos 2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne
bağlı polis ekiplerinin “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına

aldığı 5’i çocuk 22 kişiden Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Ahmet Buyruk, Alaattin Öncü, Burak
Baydar, Hüseyin Öner adlı 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından 23 Ağustos 2013’te tutuklandı.
28 AĞUSTOS
Diyarbakır’da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği’nin kuruluş tüzüğünü inceleyen ve görüş
almak için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazan Diyarbakır Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı’nın “Kürdistan
kelimesi Anayasa’nın 14. ve TCK’nin 302. maddelerine göre suçtur. Dernek adında bu kelime
kullanılamaz” şeklinde görüş belirtildiği 28 Ağustos 2013’te öğrenildi.
29 AĞUSTOS
İzmir’de, “Gezi Parkı protestosu yapabilecekleri” gerekçesiyle Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)
üyesi 6 kişi İzmir Fuarı’nın girişinde polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

