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2021 Yılına Bakış 

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu 

Dünyada, Ortadoğu’da ve Türkiye’de 2021 yılı insan haklarının devletler, devlet dışı aktörler 

ve hükümetler aracılığıyla ihlal edildiği fakat tüm olumsuzluklara rağmen demokrasi, 

özgürlükler ve insan hakları mücadelesinin yükseldiği bir yıl oldu. 

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu olarak bu çerçevede 2021 yılında Türkiye’de 

özellikle HDP’nin, üye ve yöneticilerinin doğrudan devlet baskısına maruz kalarak uğradıkları 

hak ihlallerine yanı sıra Türkiye kamuoyunda çokça ses getiren bazı temel 

ihlal/yasaklama/engellemelere yer vererek Türkiye’nin 2021 karnesini çıkarmaya çalışacağız. 

AKP iktidarının küçük ortağı MHP ile birlikte düzenlediği ve 16 Nisan 2017 Referandumu ile 

kabul edilip, 9 Temmuz 2018’den itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi olarak adlandırılan “tek adam” rejimi ile ülkede korku imparatorluğu inşa edildi. İfade, 

örgütlenme, toplantı ve gösteri özgürlüklerine yönelik yasaklar, işkence ve kötü muamele ile 

kamusal alana taşınan şiddet politikaları, medya ve sivil toplum örgütlerine dönük baskılar, 

adeta gündelik yaşamın bir parçası oldu. 

Türkiye’nin genel durumuna baktığımızda siyasal iktidarın tüm dikkatini 2014 yılından bu yana 

olduğu gibi 2021 yılında da HDP özelinde Kürt siyasi hareketini bertaraf etmeye verdiğini ve 

buna bağlı kimi zaman mevzuat değişikliğine gittiğini, kimi zaman yargıyı devreye soktuğunu 

kimi zaman da Meclisi araçsallaştırdığını görmekteyiz. 

Nitekim aradan geçen altı senenin ardından önce 2020 yılında soruşturma kapsamında dönemin 

HDP MYK üyelerinin tutuklanmasını takiben Kobani iddianamesinin savcılıkça 

hazırlanmasının ardından yargılamanın başlaması, HDP hakkında içeriği somut delillere 

dayanmayan bir kapatma davasının açılması, kendisinin dahi yazmadığı bir twitter mesajından 

dolayı aldığı hapis cezasının onanması nedeniyle Kocaeli milletvekili Ömer Faruk 

Gergerlioğlu’nun önce milletvekilliğinin düşürülmesi ardından kaçırılırcasına tutuklanması, 



 

2 

parti binalarına baskın düzenlenmesi, il/ilçe yöneticilerinin ve üyelerin gözaltına alınarak 

tutuklanması 2021 yılında HDP’nin maruz kaldığı temel baskıların sadece bazıları olmuştur. 

AKP iktidarı 2021 yılında Çöktürme Planının yeni aşamalarını devreye koymayı da ihmal 

etmedi. 2020 yılının Ekim ayında dönemin MYK üyelerinin tutuklanmasıyla yeni bir evreye 

dönüşen Kobanî soruşturması 2021’in ilk günlerinde davaya dönüştü. 

22'si tutuklu 108 kişinin yargılanmasına iddianamenin Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi 

tarafından kabul edilmesiyle 26 Nisan 2021’den itibaren Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları 

Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlandı.  

3530 sayfa iddianame ve 370 klasör ekle başlayan davada, dosyadaki gizlilik kararının 

kalkmasıyla kumpasın belgelerine ulaşıldı. Ankara TEM Şube Müdürlüğü antetli ve kim 

tarafından yazıldığı belli olmayan belge, soruşturmanın, iddianamenin ve bir bütünen dava 

dosyasının özeti niteliğindeydi. Söz konusu belgede özetle savcıya kumpası nasıl kuracağının 

talimatı verilmekteydi. 3530 sayfalık iddianame ve ekindeki 370 klasör belgeyi 3 iş günü 

içerisinde ‘’titizlikle’’ inceleyip iddianameyi kabul kararı veren mahkeme, kimlik tespiti 

yapmadan, iddianameyi okumadan başladığı yargılamada bir başkan ve bir üye değişikliği ile 

8 ayı geride bıraktı. AİHM kararını tanımadığı gibi adil yargılanma hakkından da bihaber olan 

mahkeme heyeti, avukatların ve yargılanan arkadaşlarımızın adil yargılanma koşulları 

oluşmadan katılmayacaklarını bildirdiği ve katılmadığı duruşmaları salona doldurduğu 

jandarma ve polislerle aç/kapa yaparak devam ettiriyor. 

İktidarın, vesayeti altındaki yargı eliyle kurduğu kumpasların en büyüğü olan HDP kapatma 

davası da 2021 yılında yargının siyasallaşmasının geldiği noktayı gösteren önemli bir gelişme 

oldu. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” iddiasıyla 

hazırladığı iddianameyi 18 Mart’ta Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) sundu. İddianamede 

partinin mevcut ve eski eş genel başkanlarının da aralarında olduğu 687 kişi hakkında 5 yıl 
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süreyle siyasi yasak talep edildi. AYM, 31 Mart seçimlerinin yıldönümünde “hukuki bir nitelik 

taşımadığı” gerekçesiyle oy birliğiyle iddianameyi iade etti. Bunun üzerine MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli, AYM’yi hedef gösterdi. Başsavcı Şahin’in kimi değişiklikler yaparak 

hazırladığı ikinci iddianameyi 7 Haziran sunduğu AYM, bu iddianameyi 21 Haziran’da kabul 

etti. 

HDP’nin kapatılması iddiasıyla hazırlanan iddianamenin Anayasa Mahkemesine verildiği 17 

Mart tarihinde milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, daha sonra 

Anayasa Mahkemesince ihlal ve yeniden yargılama kararı verilecek olan hukuksuz karara 

dayanılarak düşürüldü. Karara karşı TBMM’deki HDP Grubunda protesto eylemi yaparken 

sabaha karşı polislerce Meclis’ten çıkarılan Gergerlioğlu sonrasında tutuklandı. İktidarın 

vesayeti altındaki yargı mensupları tarafından HDP’lilere, kadın hakları aktivistlerine, 

gazetecilere, kötü çalışma koşullarını protesto eden sağlık çalışanlarına, üniversite 

öğrencilerine, muhalif duruş sergileyen vatandaşlara ilişkin gözaltılara, tutuklamalara ve 

davalara 2021 yılında da devam edildi. Binlerce muhalif vatandaşın hukuksuzca gözaltına 

alındığı 2021 yılının hukuksuz gözaltılara ilişkin özeti, İçişleri Bakanı Soylu’nun 15 Şubat’ta 

40 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda bir günde 718 kişinin gözaltına alındığını gururla (!) 

duyurması oldu.  

Hukuka aykırı tutuklamalar devam ederken AİHM tarafından derhal serbest bırakılmaları 

yönünde karar verilen Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala, iktidarın vesayeti altındaki 

yargıçların hukuk tanımaz tutumu nedeniyle 2021 yılını da cezaevinde geçirdi. Binlerce 

muhalife de yargılandıkları mahkemelerce akıl almaz cezalar verildi. HDP milletvekili Leyla 

Güven’e siyasi faaliyetlerinden dolayı verilen 22 yıl 3 ay, TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan’a kadın 

mücadelesi faaliyetlerinden dolayı 30 yıl ceza ve tutuklama kararı verilirken, Siirt’te 18 

yaşındaki İpek Er’i nitelikli cinsel saldırıya maruz bırakarak intihara sürükleyen Uzman Çavuş 

Musa Orhan’a 10 yıl hapis cezası verildi ve tutuklanmasına ilişkin talep mahkeme tarafından 

reddedildi. Elbette Cumhur İttifakı yargısının adaletinden milletvekilleri de nasibini aldı. 

27’inci dönemde Meclis'e toplam 1467 fezleke gönderildi. Bu 1392 fezlekenin 1041'i ise 60 

HDP'li milletvekili hakkındaydı. 
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Yaşamın her alanında neredeyse üç kişinin yan yana geldiği olaylarda/protestolarda devlet 

şiddetini kullanan başta polis olmak üzere kolluk görevlilerinin yaşam hakkını/işkence 

yasağını/kişi özgürlüğünü ihlali 2021 yılının öne çıkan gündem maddesi olmadı. Patronların 

kâr hırsı uğruna almadıkları önlemler nedeniyle işçi cinayetleri, cezasızlık mekanizmasının 

işleyeceğini bilen erkeklerin işlediği kadın cinayetleri, çocukların cinsel istismarı, iktidar eliyle 

yayılan ve muhalefetin kahir ekseriyetinin de neredeyse onay verdiği ırkçı/ayrımcı uygulamalar 

nedeniyle ırkçı saiklerle işlenen mülteci cinayetleri ve aslında adaleti kendi siyasi bekası için 

rafa kaldıran AKP politikaları nedeniyle ülkenin her köşesinden her gün gelen yaşam hakkı 

ihlalleri, işkence uygulamaları, cezaevlerinden yükselen çığlıklar, tecrit 2021 yılının öne çıkan 

başlıkları oldu. 

İktidara geldiğinde yola “işkenceye sıfır tolerans” sözüyle çıkan AKP bugün geldiği aşamada 

özellikle İçişleri Bakanı’nın doğrudan talimatı ve yönlendirmesiyle 2021 yılında hem bu 

ilkeden artık tamamen vazgeçmiş hem de işkenceyi normalleştirerek sokağa indirmiştir. Sadece 

Kürdistan’da değil Türkiye’de de herhangi bir kentte sıradan bir yurttaş üstelik sadece polisin 

değil bekçilerin de şiddetinin doğal hedefi haline gelmiştir. Özellikle yılın ilk yarısında ücretli 

çalışanlar için geçerli olmayan ancak nüfusun bir kısmına neden uygulandığı da bilinmeyen 

sokağa çıkma yasakları döneminde benzeri kolluk kuvveti şiddetine neredeyse her gün 

rastlanmıştır. 

Öte yandan işkencenin sokağa taşmış hali olan toplumsal gösterilere kolluğun her türlü 

müdahalesi daha da görünür ve daha da zarar verici hale gelerek ülkenin tamamı işkence mekanı 

haline geldi. Kamuoyunun yıllardır “biber gazının kullanımının yasaklanması” için çağrıda 

bulunmasına rağmen göz yaşartıcı kimyasal ajanların ölçüsüz/orantısız/aşırı kullanımına hala 

devam edilmektedir. 

İnsan hakları alanında dönem dönem eylem paketleri açıklamanın ötesinde inandırıcı bir adım 

atmayan AKP iktidarı Kürt sorununun çözümünü de savaş politikalarında aramaya 2021 yılında 

da devam etmiş sadece içeride siyasetçileri tutuklamak ve dış politikada işgal anlayışıyla 

hareket etmekle kalmamış İmralı’da tutulan Sayın Abdullah Öcalan üzerinde tecridi daha da 

ağırlaştırarak sorunun çözümsüzlüğünü derinleştirmiştir. 



 

5 

AKP iktidarının sınırlarını açarak, lojistik destek sağlayarak açıkça destek verdiği IŞİD 2014 

yılında başta Kürtler olmak üzere yerel güçlerin kontrolünde olan Rojava Bölgesi’nde 

Kobanê’ye saldırılar başlatmış, saldırılara karşı 6 Ekim 2014’te Türkiye’deki pek çok kentte 

başlayan gösterilere kimi İslamcı partilerin veya grupların tepki göstermesi veya kolluğun 

müdahalesi nedeniyle Kobanê eylemleri olarak bilinen olaylarda en az 51 insan yaşamını 

yitirmişti. Her seçim döneminde Kobanê eylemlerini propaganda malzemesi yapan AKP 

iktidarı, arka bahçesi haline getirdiği yargıda 2021 yılında somut delil olmaksızın sadece gizli 

tanık anlatımlarına ve bir twitter mesajına dayanarak partimiz üye ve yöneticilerinin 

yargılanmasının yolunu açmıştır. 

Türkiye siyasi gündemi bir yandan HDP’ye yönelik baskılarla ve 2018’de bu yana tartışılan 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı açmazlarla meşgul olurken toplumun 

dikkatle takip ettiği özel konulardan biri de cezaevleriydi. Adalet Bakanlığı’nın adaleti 

sağlamakla değil yeni cezaevleri açmakla övündüğü Türkiye’de cezaevleri cumhuriyet tarihinin 

en kalabalık nüfusuna ulaşmışken, AKP iktidarı 2020 yılında covid-19 salgını dolayısıyla 

yaptığı “şartlı tahliye” düzenlemesine siyasi mahpusları dahil etmeyerek insanlık tarihinin son 

yüzyılda gördüğü en kapsamlı salgında dahi ayrımcılık yapmaktan geri durmamıştır. AKP 

iktidarının cezaevleri politikası süresi 2021 yılında da uzatılan bu düzenlemeyle de sınırlı 

kalmamış yapılan düzenlemenin içinde “iyi hal ve pişmanlık” gibi soyut değerlendirmeler 

konarak infazı dolan mahpusların dahi tahliyesini engelleyen uygulamalara imza atmıştır. 

Örneğin üniversite öğrencisiyken “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanıp hüküm 

giyen Ceylan Bozkurt ve Didar Boza, cezalarının dörtte üçünü yattıktan sonra, Ocak ayında 

koşullu salıverilme düzenlemeleri kapsamında İzmir’deki Şakran Kadın Kapalı Cezaevi’nden 

tahliye olmayı bekliyorlardı. Ancak 31 Aralık 2020 gecesi yayınlanan bir yönetmelikle takdir 

yetkisi genişletilen Cezaevi İdare Gözlem Kurulu, ikisinin de "iyi halli’’ olmadığını bu nedenle 

koşullu salıverilme taleplerini reddettiklerini tebliğ etti. 

Şakran Kadın Kapalı Cezaevi Yönetimi, Ceylan Bozkurt ve Didar Boza'nın tahliye taleplerini 

reddettiği tebligatlarda, her iki mahpusun cezaevinde kaldıkları süre boyunca arama ve 

sayımlarda personelin çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik "ekstra bir gayret 
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göstermediklerini, serzenişte bulunduklarını, infaz süresince tutum ve davranışlarında herhangi 

bir değişim olmadığını, pişmanlık, itiraf vb. davranış ve eylem göstermediklerini" öne sürerken 

Bozkurt’a verilen tebligatta ayrıca tek tip kıyafet uygulamasına ve Afrin operasyonuna karşı 

çıkan eylemlere katıldığı, Sayın Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrite karşı birçok kez açlık 

grevine girdiği bilgisine de yer verildi ve bu gerekçeler tahliye talebinin reddedilmesinin 

nedenleri arasında gösterildi. 

Nitekim 2021 yılı içerisinde benzer gerekçelerle onlarca mahpusun tahliye talepleri bu 

kurullarca reddedildi. Şartlı tahliye taleplerini değerlendiren Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları 

AKP klasiği olarak temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren bir konuda, adeta bir mahkeme gibi 

hareket eder hale geldiler. Bu düzenleme ve uygulama HDP tarafından Meclis gündemine 

getirildiğinde ise AKP sözcüleri kişi özgürlüğünü hiçe sayarak bu kararlara karşı aylarca 

sürecek olduğunu bilmelerine karşın mahkemelere itiraz yolunun açık olduğunu savundular. 

Bu dönemde maalesef yine cezaevlerinde şüpheli ölümler meydana geldi. Özellikle 9 Aralık 

2021 günü Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan, işkence gördüğünü ve infaz koruma 

memurlarının cinsel saldırısına maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunan Garibe 

Gezer'in intihar ettiği iddiası hem hala şüphelidir hem de kabul edilemezdir. 1990lı yıllarda 

zorunlu göçe maruz kalmış, 2016’da ablukalarda yaşadığı kent yıkılmış, abisi öldürülmüş olan 

Garibe Gezer’in ve ailesinin yaşadıkları esasında Türkiye’deki devlet aklının ve şiddetinin 

özetidir. 

Bununla beraber özellikle siyasi mahpusların tahliyelerini cezaevi yönetimleriyle beraber 

engelleyen bir diğer kurum da kuşkusuz hasta mahpuslar açısından Adli Tıp Kurumu olmuştur. 

2014 yılında TCK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 79.maddesi 

ve 5275 sayılı Kanunun 16.maddesine eklenen fıkra ile toplum güvenliği bakımından 

tehlikelilik unsuruna ağır ve somut tehlike kriteri eklenmek suretiyle ağır bir hastalık veya 

engellilik nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum bakımından ağır ve somut bir 

tehlike oluşturmayan mahkûmların cezalarının infazının geri bırakılması düzenlenmişti. 
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Daha önce bulunmayan bu iki kriterin gelmesiyle birlikte o tarihten bu yana pek çok tutsağın 

tahliye talebi reddedilerek tedavileri engelleniyor, cezaevlerinde ölmelerine göz yumuluyor, 

yakınlarıyla vedalaşma hakkına izin verilmiyor. Nitekim Aysel Tuğluk kamuoyunun bu 

bakımdan en iyi bildiği vaka olmuştur. “Demans” tanısı konulan HDP eski Eş Genel Başkan 

Yardımcısı Aysel Tuğluk, 5 yılı aşkın süredir Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 

tutuluyor. 13 Eylül 2017’de yaşamını yitiren Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk için 

Ankara’da yapılan cenaze törenine düzenlenen ırkçı saldırı ardından Tuğluk’un bedeni 

gömüldüğü yerden çıkartılmış ve memleketi Dersim’de toprağa verilmişti. Annesinin 

kaybından kısa bir süre sonra Aysel Tuğluk, sağlık sorunları yaşamaya başlayan Tuğluk’a sevk 

edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi 15 Mart 2021'de Tuğluk'a demans tanısı konmasına ve 

kesin raporda Demansın ilerleyebileceğini, cezaevi koşullarında tıbbi destek ve bakımın 

yeterliliğinde sorun yaşanabileceğini, Tuğluk'un yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın 

sürdürmesinin mümkün olmadığını, zorunlu ihtiyaçları karşılayamayacağını, infazının 

ertelenmesi gerektiğini, infaz kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyeceğini” ifadeleri yer 

almasına karşın İstanbul Adli Tıp Kurumu sevk edilen Aysel Tuğluk hakkında iki saat gibi 

rekor bir sürede yaptığı incelemenin ardından “hayatını yalnız başına idame ettirebilir, tedavisi 

ve düzenli kontrolleri sağlanarak, cezaevinde infazına devam edilebilir" yönünde rapor 

vermişti. ATK raporu nedeniyle savcılık, infaz ertelenmesi talebini de reddetmişti. 

Elbette hasta tutsakların tedavileri cezaevlerinin en önemli sorunlarından olmakla birlikte AKP 

iktidarları döneminde cezaevleri nüfusunun 5 kat artarak 300 bine ulaşması Erdoğan rejiminin 

hak ve özgürlükler açısından önemli bir politikasına işaret etmektedir. Sorunun kaynaklarını 

araştırmak ve çözüm önerileri sunmak yerine AKP iktidarı bu kaygı verici gelişme karşısında 

çareyi yeni cezaevleri yapmakta bulmuştur. Nitekim Adalet Bakanlığı son 15 yıl içinde 215 

yeni cezaevi açmakla övünürken, 2021 yılında bu listeye 32 yeni cezaevi daha eklemiştir. 

Bakanlık 2022 yılı için de 36 yeni cezaevi “yatırımının” müjdesini de vermiştir. 

Sadece cezaevleri bakımından değil, süren savaşın yarattığı maliyet, Kürt sorununun 

çözümsüzlüğü bakımından da tecrit Türkiye kamuoyunun önemli gündem maddesidir. Son 5 
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yıldır başta cezaevleri olmak üzere tüm ülkede uygulanan hukuksuzluğun, hak gasplarının 

üretildiği bir laboratuvar niteliğindedir İmralı Cezaevi. 

Kürt meselesine dair çözümsüzlüğü, Sayın Öcalan’a yönelik tecrit politikasını derinleştirip, 

ailesi ve avukatları ile görüşmesini yasadışı biçimde engelleyerek devreye sokan iktidar, 2018 

yılında cezaevlerinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven 

öncülüğünde başlatılan ve 200 gün süren açlık grevi ile ölüm orucu eylemleri sonucunda 

İmralı’nın kapılarını açmak zorunda kaldı.  

8 yıl aradan sonra 2 Mayıs-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında Sayın Öcalan’la 5 kez görüşen 

avukatları ve ailesinin Ada’ya gidişleri sonrasında yeniden engellendi. Bu nedenle 2021 yılına 

yine Sayın Öcalan’a yönelik tecrit ile cezaevlerinde özellikle pandemi döneminde artan hak 

ihlallerine karşı başlatılan süresiz-dönüşümlü açlık grevi ile girildi.  

27 Kasım 2020’de başlatılan açlık grevi, 1982 askeri darbesinin yıldönümü olan 12 Eylül 2021 

tarihinde, eylemin 290’ıncı gününde Federe Kürdistan Bölgesi’ndeki Mahmur Kampı’nda ve 

Yunanistan’ın Lavrio Kampı’ndaki eylemlerle eş zamanlı olarak sonlandırıldı. 

Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan aile görüş yasağı, avukat görüş yasağı, avukat 

görüşünün yapılabildiği dönemlerde uygulanan görüşme yöntemi, iletişim ve yayın yasakları, 

keyfi disiplin cezası uygulamaları, AİHM kararının uygulanmaması, toplamda hiçbir hukuki 

dayanak olmaksızın yasaların, Anayasa'nın ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan 

hakların uygulanmadığı bu özel sistemin dalga dalga önce diğer cezaevlerine ve giderek tüm 

topluma yayıldığını görmek gerekir.  

Yaşam hakkı ihlali sadece devletin güvenlik güçleri tarafında gerçekleştirilenleri değil, üçüncü 

kişiler tarafından gerçekleştirilen fakat devletin, “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine 

getirmeyerek neden olduğu ihlalleri de kapsamaktadır. Gerek devletin önleme ve koruma 

yükümlülüğüne, ihlal yasağının mutlak niteliğine karşın 2021 yılında hayatın her alanında 

yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Yaşam hakkının ve işkence yasağının defalarca ihlal edildiği 

2021 yılında daha önceki senelerde olduğu gibi bu ihlallerin ayrımcılıkla hatta ırkçılıkla birlikte 
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yürüdüğünü meydana gelen olaylarla birlikte görmekteyiz. Yaşam hakkı ihlal edilen veya 

işkence gören kişilerin neredeyse tamamının Kürtlerden veya sığınmacılardan veya LGBTİ 

bireylerden veya solculardan veya hakkını arayan emekçilerden veya sokağa çıkma yasakları 

döneminde dışarıda olan bir yurttaştan oluşmaktadır. Bunun temel nedenlerinden biri ise kamu 

otoritesine sahip başta İçişleri Bakanı olmak üzere mülki idari amirlerinin söz konusu suçların 

faili olan kolluk kuvvetlerini cesaretlendirici açıklamaları ve bu personelin işlediği suçun 

cezasız kalacağından emin olmasına bağlı pervasızlığıdır. 

Bu nedenle cezasızlık hala işkence ile mücadelede en önemli engeldir. Faillere hiç soruşturma 

açılmaması, açılan soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, dava açılan vakalarda işkence 

yerine daha az cezayı gerektiren suçlardan iddianame düzenlenmesi, sanıklara hiç ceza 

verilmemesi ya da işkence dışında cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi gibi nedenlerle 

cezasızlık olgusu işkence yapılmasını mümkün kılan en temel unsurlardan birisi olarak hala 

karşımızda durmaktadır. 

Cumhur İttifakı iktidarının kullandığı ayrıştırıcı, ötekileştirici, cinsiyetçi dil ve başta Kürt 

halkının talepleri olmak üzere tüm toplumsal talepleri şiddet yoluyla bastırma konsepti önceki 

yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da birçok insanın yaşamını kaybetmesine yol açtı. Yaşam 

hakkı ihlalleri Dersim Ovacık’ta 7 Mayıs'ta hayvanlarına barınak yapmak için aracıyla evden 

ayrıldıktan sonra SİHA ve helikopterlerle bombalanarak yaşamını yitiren Murat Yıldız ve 

Kadıköy'de “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin ateş ederek katlettiği 15 yaşındaki E.Ç. 

gibi şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen 

ihlaller ile sınırlı değildir. Yapısal şiddetin bir ürünü olarak üçüncü kişiler tarafından 

gerçekleştirilen fakat devletin “önleme ve koruma” yükümlülüğünü yerine getirmeyerek ve 

hatta katillere cesaret veren dili, tutumu ve cezasızlık politikası ile adeta teşvik ettiği ihlalleri 

de kapsamaktadır. Bu bağlamda, Konya’da yaşayan bir Kürt aile olan Dedeoğlu ailesinin 11 

Temmuz’da "biz ülkücüyüz sizi burada yaşatmayacağız" diyen 60 kişilik ırkçı grubun 

saldırısına uğraması ve kısa süre sonra saldırganların neredeyse tamamının serbest bırakılması, 

26 Temmuz’da yine Konya’da yaşayan Kürt bir aile olan Dal ailesinin 60 kişilik bir ırkçı grubun 

saldırısına uğraması ve Hakim Dal’ın katledilmesi, 30 Temmuz’da Dedeoğulları ailesinden 4’ü 
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kadın 7 kişinin katledilmesi ve bu katliama ilişkin tutuklanan 13 kişiden 12’sinin daha duruşma 

başlamadan tahliye edilmesi ve sadece bir kişinin tutuklu olmasının niteliği hukuki değil 

siyasidir. 

2021 yılında yaşanan en acı olaylardan biri de HDP İzmir il binasında Deniz Poyraz’ın 21 

Haziran'da Onur Gencer isimli kişi tarafından katledilmesidir. Sosyal medya profillerinde 

silahlı fotoğraflarını yayınlayan, Kürtlere ve HDP’lilere tehditler yağdıran katilin İzmir kent 

merkezinde 24 saat polis gözetiminde olan il binasına elinde silahların bulunduğu bir çantayla 

elini kolunu sallayarak girmesi, polisin saatlerce katili etkisiz hale getirmek ve Deniz’i 

yaşatmak için hiçbir girişimde bulunmaması, kadınları ve anneleri yerlerde sürükleyen polisin, 

saatler sonra binadan dışarı çıkan katili şefkatle karşılaması ve “abicim’’ diye hitap etmesi, 

önceki dönem milletvekili Behçet Yıldırım somut hiçbir delil bulunmaksızın 8 gün gözaltında 

tutulmuşken, Deniz’in katilinin sadece 18 saat gözaltında tutulmuş olması, etkin bir soruşturma 

yürütmeyen ve avukatların taleplerini yanıtsız bırakan savcının bu siyasi katliamı gerçekleştiren 

katilin bağlantılarını ortaya çıkaracak hiçbir araştırma yapmadan alelacele iddianame 

hazırlaması, Kürtlere dönük gerçekleştirilen katliamlara ilişkin yürütülen yargılamalardaki 

cezasızlık politikasının AKP döneminde de derinleşerek devam ettiğinin göstergesidir.  

21 Kasım’da Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Tacettin Aslan isimli vatandaş ailesinin gözü önünde 

ters kelepçe yapılarak yere yatırılmış, çok sayıda polis tarafından saldırıya uğramış, 

götürüldüğü çarşı karakolunda işkence ve kötü muamele devam etmiştir. Bu olaya ilişkin polis 

memurları hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmamış, Tacettin Aslan hakkında ise polise 

mukavemet ettiği iddiasıyla soruşturma açılmıştır. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi 

Rektörlüğüne kayyım olarak atanmasının ardından öğrencilerin yaptıkları eylemlere müdahale 

eden polisin öğrencilere ters kelepçe, darp, çıplak arama, cinsel taciz, su verilmemesi gibi 

birçok işkence ve kötü muameleyi sokaktan başlayarak gözaltı merkezlerine kadar uygulaması 

AKP’nin 2021'de hafızalara kazınan uygulamalarından biriydi. 

Yaşam hakkının ihlali açısından zırhlı araç çarpmalarına bağlı meydana gelen ölümler devam 

etti. Hakkâri, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'da zırhlı araçlar çarpması sonucu Sabri Günay (70) 

ve N.Ş. (12) yaralandı, 10 yaşındaki Eyüp Kırtay ve 7 yaşındaki Miraç Miroğlu yaşamını yitirdi. 
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Cezasızlık hala hak ve özgürlüklerin lehine gelişmesinde en önemli engeldir. Faillere hiç 

soruşturma açılmaması, açılan soruşturmaların kovuşturmaya dönüşmemesi, dava açılan 

vakalarda işkence yerine daha az cezayı gerektiren suçlardan iddianame düzenlenmesi, 

sanıklara hiç ceza verilmemesi ya da işkence dışında cezalar verilmesi ve cezaların ertelenmesi 

gibi nedenlerle cezasızlık olgusu işkence yapılmasını mümkün kılan en temel unsurlardan birisi 

olarak hala karşımızda durmaktadır. 

Nitekim 2021 yılında defalarca örneğine rastladığımız suç failini koruyan ifadelerin en önemli 

örneğini Süleyman Soylu vermiştir. Uluslararası Af Örgütü’nün “Türkiye’de işkence var” 

değerlendirmesine karşılık Süleyman Soylu katıldığı TV programında “Ben Uluslararası Af 

Örgütü'nün muhatabıyım. Bana geldiler. Özellikle FETÖ'nün salondaki fotoğrafları vardı ya. 

Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflar. Oradaki spor salonda. Burada biz Af Örgütü ile ilgili 

her seferinde karşı karşıya geliriz. Her seferinde onlar Türkiye'de gideceği yerleri söylerler. 

Göndeririz, her yeri ziyaret ederler. 4,5 yıldır işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze 

koymadılar. Sistematik işkence ile ilgili önümüze bir şey koymadılar. Bunların hepsi siyasal 

gözlükle bakarlar. Türkiye'de işkence ile ilgili tespit yok. Kötü muamele ile ilgili tespit var. O 

nerede biliyor musunuz, uyuşturucu örgütleriyle mücadelede. Ben 'bacaklarını kırın' dedim ya, 

benden kaynaklanıyor” ifadelerini kullanmıştır. 

Cezasızlık başta hükümet ve devlet yetkililerinin söylemleriyle güçlendirilmekte, tüm AİHM 

içtihatlarına rağmen yargı görevlilerinin kararlarıyla da sürdürülmektedir. 1990’lı yılların faili 

meçhul, gözaltında kaybetme, işkence davaları ya soruşturma aşamasında ya da yargılama 

aşamasında kapatılmış, dönemin failleri korunmuştur. Kamuoyunun tüm çabalarına ve 

uğraşlarına rağmen özellikle 1990’lı yılların ilk yarısında meydana gelen ağır yaşam hakkı 

ihlallerine yönelik soruşturmalar ise zamanaşımı bahanesiyle kapatılmıştır. Faillerin önemli bir 

kısmı hala kamu görevi yürütmektedir. Yapılan yargılamalarda ise olayın tarafı mağdurlara, 

yakınlarına ve insan hakları savunucularına kolaylık gösterilmemiş ve “güvenlik” gerekçesi adı 

altında açılabilen davaların dosyaları da görülmesi gereken yerlerden kilometrelerce uzağa 

nakledilmiştir. 
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Mevcut TCK’de hala ifade özgürlüğüne engel oluşturan maddeler bulunmaktadır. TCK 301. 

Madde her ne kadar Bakanlık iznine tabi olsa da mevcut hukuk mevzuatında özgürlükler 

önünde tehdit yaratan ve birbiri yerine kullanılabilecek başta “cumhurbaşkanına hakaret”i 

düzenleyen 299 olmak üzere en az 13 madde daha (TCK 84, 125, 132, 134, 215, 216, 218, 285, 

286, 288, 299, 305, 318. maddeler) bulunmaktadır. Bunlar dışında birçok yasada da ifade 

özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte hükümler vardır. Ancak, Terörle Mücadele Yasası üzerinde 

ayrıca durmak gerekir. Bu yasa sadece düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü açısından değil, 

aynı zamanda çocuk hakları, sanık hakları vb. birçok yönden de ciddi ihlallere kaynaklık 

etmektedir. Bu nedenle 2021 yılında en yoğun yaşanan ihlallerden biri de düşünce ve ifade 

özgürlüğü hakkına yönelik oldu. Sosyal medya başta olmak üzere düşüncelerini ifade eden 

muhalifler vesayet altındaki yargı tarafından cezalandırılmaya devam etti. Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dört maaş aldığı yönündeki paylaşımla ilgili olarak "ohhhh 

yiyin bakalım, boğazınıza dizilsin milyonlarca yoksul insanın hakkı" yazan avukat Neslihan 

Ceylan'a 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla dava açıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener'in Siirt ziyaretinde “Burası Kürdistan'dır ama inkar ediliyor” diyen esnaf Cemil 

Taşkesen gözaltına alındı. “Cezai ehliyeti yoktur" raporu olan 96 yaşındaki Aliye Yabansu 

hakkında Cumhurbaşkanına hakaret"ten dava açıldı. Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi 

olan Hifzullah Kutum’a sosyal medya hesabından yaptığı "Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, 

Bijî Kurdistan” paylaşımı gerekçesiyle dekanlık tarafından uyarı cezası verildi, sonraki süreçte 

görevden alındı ve tutuklandı. 

20121 yılında basın organlarına sansür ve erişim engeli uygulamaları devam ettirilirken basın 

emekçileri gözaltına alındı, darp edildi ve haklarında yürütülen yargılamalarda cezalara 

çarptırıldı. Ankara’da, Konya'daki katliamı protesto edenlere polisin müdahalesini takip eden 

muhabir Delal Akyüz polisler tarafından darp edildi. Ardından gazeteciyi yere yatırarak darp 

eden polisler, Delal'in telefonuna el koydu. Çektiği fotoğrafları sildi. Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesinin ana davasında karar çıktı. 

Mahkeme heyeti Kemal Sancılı, İnan Kızılkaya ve Eren Keskin’e “örgüt üyeliği” iddiasıyla 

6’şar yıl 3’er ay, Zana Kaya’ya ise “örgüt propagandası” iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 
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Daha önce OHAL koşullarını gerekçe göstere iktidar 2021 yılında bu kez salgını gerekçe 

göstererek muhaliflerin toplantı ve gösteri hakkını engellemiştir. Pandemi gerekçe gösterilerek 

en temel anayasal haklardan olan toplantı, gösteri ve yürüyüş yapma hakkı keyfi olarak 

kısıtlanmıştır. Cumhur İttifakı üyesi siyasi partiler, açık ve kapalı alanlarda binlerce kişinin 

katılımıyla etkinlikler ve kongreler gerçekleştirirken muhaliflerin açık alanda gerekli tedbirleri 

alarak yapmak istedikleri eylem etkinlikler ise kısıtlanmıştır. İşçilerin, kamu çalışanlarının, 

öğrencilerin, kadınların, siyasi partilerin, STK'ların ve bir bütünen muhalif tüm kesimlerin 

toplanma özgürlüğü yok sayılırken, toplantı gösteri ve yürüyüş hakkını ihlal etme konusunda 

Van Valiliği 5 yılı aşkın süredir kesintisiz uyguladığı yasaklama kararlarıyla 2021 yılını da 

kesintisiz eylem yasağıyla tamamladı.   

2021 yılında HDP'li yöneticiler ve demokratik kitle örgütlerinin üyelerine yönelik gözaltı ve 

tutuklama furyası hız kesmeden devam etti. "Örgüte yardım etmek, örgüt propagandası 

yapmak, örgüt üyesi olmak" iddialarıyla en az bin 519 kişi gözaltına alındı, 5’i çocuk 229 kişi 

tutuklandı. 325 kişi adli kontrol şartıyla, 5 kişi ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 4’ü 

belediye eşbaşkanı, 2’si eski belediye eş başkanı, 21’i belediye meclisi üyesi, 2’si il genel 

meclisi üyesi, 1’i belediye encümen üyesi ve 1’i muhtar olmak üzere yerel yönetimlere seçilmiş 

31 kişi gözaltına alındı.   

İşyerlerinde sağlık ve iş güvenliği açısından etkin denetim mekanizmalarının işletilememesi 

nedeniyle her geçen gün artan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda işçilerin sağlıklı 

yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. 2021 yılında iş cinayetlerinde 165 kadın işçi ve 2005 

erkek işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 94'ü mülteci/göçmen işçiydi. 2021'de iş 

cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımında; 1864 ücretli (işçi ve memur) ve 306 kendi 

nam ve hesabına çalışanlar (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 86'sını 

ücretliler yüzde 14'ünü ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor. Türkiye ölümlü iş 

kazalarında dünya sıralamalarında ön sıralarda yer almaktadır. 

AKP iktidarı “aile yapısını bozduğu” iddiasıyla 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede 

yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sözleşmeden çekildi. Salgın koşullarında kadına 

dönük şiddetin oldukça arttığı bir dönemde İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin sonucu olarak 
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2021 yılı kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetin arttığı bir yıl olmuştur. Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre cinsiyet ayrımcılığının en fazla olduğu ülkeler 

arasında yer alan Türkiye, 129 ülkenin olduğu listede 26’ncı sırada yer almıştır. Türkiye aynı 

zamanda OECD’ye üye ülkeler arasında kadına şiddetin en yaygın olduğu ülke durumuna 

düştü. 2021 yılında en az 280 kadın katledilmiş, binlerce kadın taciz, tecavüz ve şiddete maruz 

kalmıştır. Siyasi iktidarın, İstanbul Sözleşmesinden çekilmenin yanı sıra kadınların İstanbul 

Sözleşmesinden çekilme kararına karşı gerçekleştirdiği eylemleri engellemesi, eylem yapan 

kadınların darp edilerek gözaltına alınması, kadınlara karşı suç işleyen erkeklere “iyi hal” 

indirimi uygulanması ve kadın mücadelesi yürüten aktivistlere cezalar verilmesi gibi 

politikaları kadınlara dönük şiddetin 2021 yılında daha da artması sonucunu doğurmuştur. 

Çocuklara dönük hak ihlalleri de 2021 yılında yoğunluk kazanarak devam etti. Şırnak'ta çocuğa 

yönelik istismarda bulunan Uzman Çavuş Aslan A.'ya yargı "cinsel istismar" suçundan ödül 

gibi 2,5 yıl hapis cezası verdi. Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmahsut Mahallesi’nde 

yaşayan Mohammad Dwla isimli erkek,  13 yaşındaki çocuğu Amara Dwla’ya şiddet uyguladı. 

Fail erkek daha sonra çocuğu işkence ederek katletti. Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde Emniyet 

Müdürlüğü'ne ait zırhlı araç çocukların bulunduğu sokakta çocukları kovalayarak ezmeye 

çalıştı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı hız yapan askeriyeye ait sivil plakalı otomobilin çarptığı 

10 yaşındaki Eyüp Kırtay yaşamını yitirdi. Şırnak’ın İdil İlçesinde bisikletiyle gezen 7 

yaşındaki Mihraç Miroğlu zırhlı polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

Sayılarının 5 milyonu geçtiği tahmin edilen sığınmacı/mülteci/göçmenler 2021 yılında da her 

türlü ayrımcılığa ve istismara, nefret söylemine ve ekonomik sömürüye yoğun bir şekilde maruz 

kalmalarının yanı sıra kolluk güçlerinin ve sivil kişilerin ırkçı şiddetine maruz kalmışlardır. İran 

sınırını kullanarak Van üzerinden Türkiye’ye gelen Afganistanlılar, Suriye’deki iç savaştan 

Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler ve Rojavalılar bu saldırıların temel hedefleri 

oldular. 12 Ağustos 2021’de Ankara Altındağ'da bir söylenti üzerine toplanan kitlenin 

Suriyelilere ait ev ve dükkânlar ile otomobilleri ateşe vermesi, Suriyelileri linç etmek istemeleri 

ve polisin bu duruma seyirci kalması siyasi iktidarın mültecilere ilişkin politikalarının önemli 

bir yansıması olarak hafızalara kazındı. 
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Pek çok uluslararası sözleşme ve ulusal hukuk metinlerinde ve Anayasamızda sağlıklı çevrede 

yaşama hakkı kabul edilmiş olmasına karşın maalesef Türkiye’de insanlar; özgürlük, eşitlik ve 

yeterli yaşam koşullarını sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşayamıyor. Türkiye, 

küresel iklim değişikliğinin artmasına yol açan karbon gazı salınımında dünya ülkeleri arasında 

ilk sıralardadır. 

Ekonomik büyüme, kâr ve rant hırsıyla siyanür liçi ile altın arama, doğanın kılcal damarları 

işlevi gören derelere HES’lerin yapımı, kültürel, tarihsel ve doğal mirası yok eden büyük baraj 

inşaatları, uluslar arası tekellere parsellenen su kaynakları, şehrimizi de tehdit eden termik 

santraller ve nükleer santral sevdası ile yaşam alanlarımıza saldırılmakta ve yaşam hakkımız 

ihlal edilmektedir. Öte yandan “güvenlik” adı altında Kürdistan’da, iklim değişikliğine bağlı 

olarak ya da sabotaj sonucu ya da rant uğruna çıkarılan orman yangınları 2021 yılında 

ekolojinin en önemli gündem maddesi olmuştur. Kimi yangınların failleri yakalanmasına 

rağmen özellikle iktidar partisinin sözcülerinin yönlendirmeleriyle çıkan yangınların sorumlusu 

olarak Kürtler hedef gösterilmiş ve ırkçı saldırlar gerçekleşmiştir. 

24 Haziran 2018’deki seçimlerle beraber AKP iktidarının getirdiği yeni hükümet sistemiyle 

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye’yi yöneten yeni hükümet insan haklarından 

ekonomiye, yolsuzluk soruşturmalarında dış politikaya pek çok alanda sorunlarla karşılaştı. 

Dönemin belirleyici unsurları ise savaş politikaları, çözümsüzlük, tecrit, Kürt sorunu, 

yoksulluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı ve covid-19 salgını oldu. Türkiye salgın döneminde 

yurttaşları destekleyici ek mali önlemler almazken halk bir yandan işsizlikle bir yandan 

pahalılıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Ekmek, un, şeker, yumurta, yağ gibi zorunlu tüketim 

ürünlerinin fiyatlarındaki olağanüstü artış nedeniyle ucuz ürün alabilmek isteyen halk kuyruklar 

oluştururken kamuoyu çöpten yiyecek toplayan insanların fotoğraflarını da borcundan ya da 

işsiz kaldığından ya da ailesine bakamadığından dolayı intihar eden yurttaşları da gördü. 

Bu değerlendirmeler ışığında 2021 yılında meydana gelen ihlallere ilişkin bilgilere aşağıdan 

ulaşılabilir. 
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YAŞAM HAKKI 

Türkiye kamuoyu yine devlet eliyle yaşam hakkının ihlal edildiği pek çok olaya 2021 yılında 

da tanıklık etti. Yargısız infazlar, faili meçhul silahlı saldırılar sonucu veya sınır geçişi yapmak 

isteyenlere açılan ateş sonucu ölenlerin yanı sıra hala temizlenmemiş kara mayınları veya askeri 

bölgelere yakın yerlerde bulunan patlayıcıların infilak etmesi yine yurttaşların yaşamını 

yitirmesiyle sonuçlandı. 

Ölümler meydana gelirken ve bir daha devlet eliyle ölümlerin meydana gelmemesi için 

kamuoyu sesini yükseltirken bir yandan da daha önce bu suçu işlemiş kamu görevlilerinin yine 

cezasızlık zırhıyla korunduğuna şahit olduk. 2021 yılında da hemen hemen tüm yargılamalarda 

veya soruşturmalarda yaşam hakkını ihlal eden kolluk görevlilerinin veya amirlerinin yürütme 

ya da yargı aracılığıyla korunduğunu, yasaların gerektirdiği cezalara uygun yargılama dahi 

yapılmadığını tespit ettik. 

 İzmir HDP İl binasına Onur Gencer isimli bir şahıs saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz 

isimli yoldaşımızı katletti ve binayı ateşe verdi. 

 AYM, Tarsus'ta 2014'te polis müdahalesi sırasında düştüğü ırmakta yaşamını yitiren 

Rıza Bayram’ın ölümüne dair savcılığın verdiği takipsizlik kararını "yaşam hakkı ihlali" olarak 

değerlendirdi. Savcı ise, karara rağmen dosyayı incelemeye almadı. 

 Şanlıurfa’da AKP’li milletvekili ile ailesini koruma ve aklama gayesiyle yürütülen 

yargılama sonucunda meşru müdafa sınırları içinde ailesini korumaya çalışan ve babası ile iki 

kardeşini kaybettiği saldırıdan yaralı kurtulan Fadıl Şenyaşar, 2 Nisan 2021’deki karar 

durulmasında 37 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıldız ailesinden ise bir kişi 18 yıl hapisle 

cezalandırıldı. 

 Van’ın Özalp ilçesinde “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle silahla vurularak 

yaralanan Mehmet Ali Nametoğulları hakkında Nisan ayında dava açılırken, ateş açan kolluk 

güçlerinin soruşturması ise “takipsizlik” kararıyla sonuçlandı. 
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 Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde 12 Mayıs 2020’de şüpheli bir şekilde yaşamını 

yitiren Kars’ın Kağızman ilçesinin nüfusuna kayıtlı er Mustafa Araz’ın ölümüne ilişkin 

yürütülen soruşturmada 8 Nisan 2021’de takipsizlik kararı verildi. 

 Anayasa Mahkemesi, Cizre’de 2015 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 

döneminde iki ayrı bodrumda öldürülenlere ilişkin başvuruyu Nisan ayında reddetti. 

 Şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren er Osman Özçalimli’nin ölümüne ilişkin açılan 

soruşturmada Mayıs ayında 25 asker hakkında takipsizlik kararı verildi, bir asker hakkında ise 

“görevi ihmal” davası açıldı. 

 Yargıtay Mayıs ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "araştırılacak" sözü verdiği Cemil 

Kırbayır'ın gözaltında kaybedilmesine ilişkin açılan dosyayı zaman aşımı gerekçesiyle kapattı. 

 Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 18 aylık Mehmet Uytun'u biber gazı tüfeğiyle ölümüne 

neden olan asker Hakan Alkan hakkında 11 yıl sonra Eylül ayında verilen hapis cezası 18 bin 

200 TL'lik para cezasına çevrildi. 

 Konya’nın Meram ilçesinde daha önce ırkçı saiklerle saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesi 

30 Temmuz 2021’de uğradıkları silahlı saldırı sonucu katledildi. 7 kişilik ailenin tamamının 

öldürüldüğü saldırı sonrasında saldırgan Mehmet Altun evi de ateşe vererek kundaklama 

girişiminde bulundu. Katledilen Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap 

Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu ve Sibel Dedeoğlu 12 Mayıs 2021 tarihinde de 50-

60 kişilik bir grubun ırkçı saldırısına uğramış ve 6 kişi yaralanmıştı.  Saldırganlardan bazıları 

kısa süreliğine tutuklanıp ardından serbest bırakılmıştı. Alınan koruma kararlarına rağmen 

Dedeoğlu ailesinin korunmadığı ve bu nedenle katliamdan sonra Meram Emniyet Müdürü’nün 

görevden alındığı öğrenildi. 

 Konya'nın Meram ilçesine bağlı Çarıklar Köyü'nde, 21 Temmuz 2021’de yaşanan bir 

kavgada 43 yaşındaki Diyarbakırlı Hakim Dal silahla vurularak öldürüldü. Dal ailesi savcılığa 

verdikleri ifadede, Dal'ın Kürt olmasından dolayı olayın "ırkçı saiklerle yapılan bir saldırı 

olduğunu" savundu. Saldırıyı anlatan Hakim Dal’ın kardeşi “On yıl önce orada bir çiftlik 
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kurduk, ilk günden itibaren bizi orada istemiyorlardı. Kürt olduğumuz için dışlıyorlardı, daha 

önce de benzer sorunlar yaşandı ama bu olayda köyün muhtarı köylüleri bize karşı kışkırttı. Biz 

dört kişiyken, muhtar başımıza 50-60 insan topladı, taş ve sopalarla 'pis teröristler' diyerek bize 

saldırdılar” dedi. Yıl içinde başlayan yargılamada tutuklular dava süreci başlamadan tahliye 

edildiler. 

 Ağustos ayında çok sayıda ilde başlayan orman yangınları sonrasında ırkçı saldırılar 

organize edildi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınları sonrası kimi noktalarda yol 

kesmeye başlayan ırkçı gruplar, Kürt olan kişilere saldırmaya başladı. 

 5 Ağustos 2021’de Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kesen 100 kişilik ırkçı grup, 

durdurdukları bir aracın için bulunan 3 kişiyi linç etti. 

 Antalya’nın Kepez ilçesinde yol kontrolü yapan ırkçı bir grup tarafından aracından 

indirilerek darp edilen Erhan Sevim, grup tarafından “Pis Kürtler. Defolun gidin yoksa hepinizi 

yakarız” diye tehdit edildiğini söyledi. 

 Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde bulunan Ermenilere ait mezarlık 

Ağustos ayında iş makineleriyle yerle bir edildi. 

 20 Eylül 2021 tarihinde Antalya'dan Diyarbakır'a giden Özlem Diyarbakır firmasına ait 

otobüs, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde taşlı saldırıya uğradı. 

 21 Eylül 2021 tarihinde fındık toplamaya Düzce’ye giden Kürt işçiler, kaldıkları evde 

taşlı saldırı uğrayıp kenti terk etmeleri için tehdit edildi. 

 Şırnak’ın İdil İlçesinde 8 Eylül 2021’de bisikletiyle gezen 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu 

zırhlı polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. 

 5 Haziran 2015 tarihinde HDP mitingine yönelik yapılan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 

210 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 14 polisin yargılandığı davanın Ekim ayında 

görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanıklardan 10'u hakkında beraat kararı veren 
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mahkeme, 4 polis hakkında ise sadece 2 ay 15 gün hapis cezası verip, cezaları erteledi. 

 Danıştay, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren İsmail Kızılçay için açılan tazminat 

davasında, devlette kusur bulmadı.  

 Kullandığı zırhlı araçla çarptığı 19 yaşındaki Şahin Öner'in ölümüne neden olan polis 

Selahattin Korkmaz'a "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek"ten 4 yıl 5 ay 10 gün hapis 

verildi. Zırhlı araçla çarptığı Şahin Öner'in (19) ölümüne neden olan polis Selahattin Korkmaz'a 

verilen hapis cezasını fazla bulan savcı, karara itiraz etti. 

 Kobanê eylemleri sırasında katledilen ağabeyi Bilal Gezer'in faillerini sormak için 

karakolun önüne giden Mehmet Emin Gezer’e ateş açarak felç bırakan 4 polis hakkında beraat 

kararı verildi 

 5 Kasım 2021 tarihinde Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa’da bulunan Uluslararası 

Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde düzenlenen konserin ardından halay çeken Kürt öğrencilere 

yönelik ırkçı saldırı düzenlendi.  

 Ankara’da Kasım ayında AKP’li Keçiören Belediyesi, “Kürtçe müzik yapılacak” 

gerekçesiyle Kürt sanatçı Mem Ararat’ın konser vereceği salon için yapılan sözleşmeyi tek 

taraflı feshetti. 

 İstanbul’da Kasım ayında Suriyeli Ramez Al Hasni (12) okul avlusunda öğretmenlerin 

gözü önünde saldırıya uğradı. Bilincini kaybedene kadar, boğazına ve göğsüne tekme alan 

çocuk hastaneye kaldırıldı. 

 Sakarya’da Kasım ayında jandarmanın “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla vurduğu L.Y. 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

 Suriye-Türkiye sınırında Kasım ayında TSK birlikleri tarafından gözaltına alınan 

Ridwan Îd Numan El Ehmed, gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdi. 

 İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 30 Kasım 2021’de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 
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“dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polisin ateş ettiği E.Ç. (15) yaşamını yitirdi. 

 AKP’li Kınık Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstleneceği cem 

evi için 4 aydır yer tahsisi yapmazken, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Benim 

gördüğüm Cem evi için bir kamu arazisi yok" dedi. 

 Mamak’a bağlı Türközü mahallesinde yaşayan Volkan Temel’e 3 kişi “Burası Türközü, 

Kürde mezar olacak. Pis Kürtler sizi burada istemiyoruz” dediklerini belirterek, satır, bıçak 

sopalarla saldırdı. 

 İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçi, bir saldırgan tarafından gece uyku 

halindeyken yakılarak katledildi. 

 Tecavüz faili Musa Orhan’ın yargılandığı davada mahkeme heyeti, failin geleceğini 

düşünerek indirim uyguladı. Mahkeme,  fail Musa Orhan'a “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 

10 yıl hapis cezası ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 

 Şemdinli’de Umut Kitapevi'ne yapılan bombalı saldırıda suçüstü yakalanan ve daha 

önce iki kez verilen 39 yıl 5 ay 10'ar günlük hapis cezaları bozulan sanık astsubaylar Ali Kaya 

ve Özcan İldeniz ile itirafçı Veysel Ateş, beraat ettirildi. 

 Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Yekmal Taburu Geymişule Üs Bölgesi’nde 

Astsubay olarak görev yapan Kemal Güler (23), 4 Aralık günü akşam saat 18.30 sıralarında 

şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Güler’in ablası Fidan Özdemir, askeri yetkililerin kendilerine 

önce çatışmada yaralandığını daha sonra ise intihar ettiğini söylediklerini kaydetti. 

 Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde zorunlu askerlik görevini yapan 22 yaşındaki Azmi 

Ayverdi aslı er 19 Ocak 2021’de komutanıyla tartıştıktan sonra nöbet yerinde başından 

vurulmuş bir şekilde bulundu. 

 Midyat'ta 40 yıl sonra köyüne dönen Êzidî Süleyman Özmen, Şubat ayında korucuların 

saldırısına uğradı. 
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 Batman'ın Bağlar Mahallesi'nde Mart ayında çekildiği belirtilen görüntülerde, Emniyet 

Müdürlüğü'ne ait zırhlı aracın çocukların bulunduğu sokakta çocukları kovalayarak, ezmeye 

çalıştı.  

 13 Mayıs 2021 tarihinde Federe Kürdistan Bölgesi'nin başkenti Hewlêr’den Mersin'e 

gelen Muştaq Mahmood Kareem ile ailesi, Bozyazı ilçesine bağlı Gözsüzce Sırtlan mevkiinde 

S.O., M.F.O. ve M.B. adlı kişilerin ırkçı saldırısına uğradı. 

 Hakkâri’nin Derecik ilçesinde 20 Mayıs 2021’de askerlerin açtığı ateş sonucu çoban 

Şehap Şendol ile daha önce ağabeyi askerler tarafından vurulan 17 yaşındaki Celil Ekinci 

yaralandı. 

 22 Mayıs 2021’de Hakkâri’nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde yaşayan 18 

yaşındaki Mehmet Dinç, akşam saatlerinde koyunlarını otlattığı sırada askerler tarafından açılan 

ateş sonucu bacağından vuruldu. 

 İstanbul’un Avcılar ilçesinde yaşayan Uçarman ailesi, Alevi oldukları için Haziran 

ayında komşularının saldırısına maruz kaldı. 

 Diyarbakır ve Mardin'den Afyonkarahisar'a mevsimlik tarım işçisi olarak giden işçiler, 

Kürtçe konuştukları için 'terörist' denilerek ırkçı saldırıya uğradı. Saldırıda 7 kişi yaralandı. 

 Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde hayvan kesim alanında çıkan kavga sırasında Kürt 

aileye yönelik silahlı saldırıda, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Daha sonra hastane önünde polis 

saldırısına maruz kalan ailenin, köye girişi de engellendi. 

 Bitlis’in Ahlat ilçesinde 27 Ağustos 2021’de aşırı hız yapan askeriyeye ait sivil plakalı 

otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Eyüp Kırtay yaşamını yitirdi. 

 21 Eylül 2021 tarihinde Van'ın Başkale ilçesinin Xaşkan (Esenyamaç) Mahallesi’ne 

bağlı Deraw (Su üstü) mezrası, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bilindbasan köyü ve 

İran'ın Urmîyê kentine bağlı Kuranî köyünün bulunduğu sınır üçgenine yönelik Türkiye’nin 



 

22 

helikopter saldırısı sonucu kolberler Sozdar Ehmedî (19) ve Elîşan Ehmedî (16) öldü. 

 

KİŞİ GÜVENLİĞİ 

 Ankara’da HDP Gençlik Meclisi üyesi Ronda Bat ile Sultan Taş, 2 Şubat 2021’de yolda 

yürürken kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldı. 

 Ankara'da polis ekipleri Şubat ayında GBT bahanesiyle ayrı ayrı durdurduğu 3 

üniversiteliyi sivil araçlara bindirerek kaçırdı. Ankara Emniyeti konuyla ilgili açıklama 

yapmazken üniversiteliler saatler sonra Gölbaşı, Pursaklar ve Sincan'a bırakıldı. Öğrencilerin 

alıkondukları süre boyunca tehdit edilip işkence gördükleri öğrenildi. 

 HDP Van İl Örgütü’nün Basın Birimi çalışanı Sezer Tartan, kendisini "devletin 

görünmeyen yüzü" olarak tanıtan kişilerin 14 Mart 2021’de kaçırıldığını aktararak,  darp ve 

hakarete maruz kaldığını belirtti. 

 Ankara'da Mart ayında kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, Emek Gençliği üyesi 

B.İ.’yi ıssız bir yere götürerek muhbirlik teklif etti. 

 Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 29 Nisan 2021’de Yeni Yaşam Gazetesi dağıtımcısı 

Mehmet Bağırtan, polisler tarafından alıkonularak ajanlık dayatıldı. 

 Şanlıurfa’da polislerin ajanlık dayattıkları HDP Birecik İlçe Eş başkanı Ömer Karadağ’ı 

“Sana nefes aldırtmayacağız, biz olmadan rahat hareket edemezsin” diyerek tehdit ettiği 

öğrenildi. 

 İzmir’de Öğrenci Kolektifleri'nden Elif Yerlikaya, polisin ajanlaştırma dayatmasına 

maruz kaldı. 

 Ankara’da 11 Eylül 2021’de HDP Sincan İlçe Eş başkanı Fatma Kılıçarslan, kendisini 

polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını ve “bir dahaki sefere gözünü Cerablus’ta açarsın, bir 
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dağ başında kendini çırılçıplak bulursun” sözleriyle tehdit edildiğini söyledi. 

 Malatya’da HDP üyesi Barış Özcan Ekim ayında polisler tarafından ajanlık dayatmasına 

maruz kaldığını açıkladı.  

 Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası protesto gösterilerinin başladığı Boğaziçi 

Üniversitesi'nde protesto 11 Ocak 2021’de polisin gözaltına aldığı öğrencilere çıplak arama 

uygulamasının dayatıldığı, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 43 

öğrenciden Deniz Baran Erbudak’ın ayağının kırıldığı öğrenildi. 

 Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Bılınbasan Köyü'nde (Güldalı) sigara kaçakçılığı 

yapıldığı iddiası ile 12 Ocak 2021’de köye giden kolluk kuvvetlerinin iki köylüye işkence 

yaptığı bildirildi. 

 4 Ocak 2021’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir çocuk kaçak sigara sattığı gerekçesiyle 

polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 

çocuk, burada İstiklal Marşı’nı ezberlemesi yönünde polisler tarafından tehdit edilerek, gün 

boyu İstiklal Marşı okutuldu. Çocuk, daha sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

 Ağrı’nın Patnos ilçesinde 8 Şubat 2021’de yapılan baskında, özel harekât polislerinin 

evde bulunan 3 kişiyi dışarı çıkarıp, kafalarına silah dayayıp, karda beklettikleri belirtildi. Özel 

harekât polisleri tarafından yapılan baskında, evlerde Mücahit Uygar’ın arandığı bildirildi. 

Yaklaşık 5 yıldır kendisinden haber alınamayan Uygar’ın evde olduğu iddiasında bulunan 

polisler, evin kapılarını kırıp, eşyaları dağıttığı belirtildi. Uygar’ın ağabeyi ve ablasının evini 

de basan polisler, Uygar’ın nerede olduğunu sordu. 

 Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Fethiye Çakmak (34), Gevaş’taki Balaban 

Jandarma Karakolu önünde kurulan kontrol noktasında 5 Mart 2021’de ekiplerin çıplak arama 

uygulamasına zorlandığını açıkladı. 

 Diyarbakır’da 12 Mart 2021’de CHP Hazro İlçe Başkanı Turğut İncel’in evine baskın 

yapıldı. İncel ve ailesi uzun süre yüz üstü yere yatırılarak darp edilirken, polis aramanın 
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ardından “yanlış ihbar” diyerek evden ayrıldı. 

 Hakkâri’de, 19 Mart 2021 tarihinde maske tartışmasından kaynaklı polisler tartıştıkları 

Aşkan ailesinin evine baskın düzenledi. Aile bireylerini darp eden polisler, 2 kişiyi gözaltına 

aldı.   

 Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan öğrenciler için 18 Mart 2021’de Çağlayan 

Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen öğrencilere yönelik polis saldırısında 52 kişi darp 

edilerek gözaltına alındı. Polis saldırısına uğrayanlar gözaltı aracında polis işkencesine maruz 

bırakıldı. 

 Şırnak’ta Mart ayında DBP çalışanı Azad Polat, Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde darp 

edildiğini, elektrikli işkenceye maruz kaldığını ve çekilen çıplak fotoğraflarıyla tehdit edildiğini 

söyledi. 

 İstanbul’da 2 Nisan 2021’de Gazi Mahallesi’nde abisiyle birlikte gözaltına alınan Sezer 

Çakmak gözaltında işkence sonucu kolunun kırıldığını söyleyerek, ‘kafamıza silah dayandı, 

öldürülmekle tehdit edildik’ dedi. 

 Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 6 Nisan 2021’de üç mahallede yapılan eş zamanlı 

operasyonda gözaltına alınan İbrahim Halil Ercan’ın, başına poşet geçirilerek işkenceye maruz 

kaldığı, evinin çevresinin kazıldığı ve kimse olmadan yapılan aramada bulunduğu iddia edilen 

mühimmatları üstlenmesi için ölümle tehdit edildiği belirtildi. 

 Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Nisan ayında sivil polis oldukları iddia edilen kişiler, 

“kendilerine yol vermediği” gerekçesiyle bir yurttaşı darp etti. 

 Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Nisan ayında Devlet Hastanesi’nde görevli radyoloji 

teknikeri Zekeriya Cesurer, hastane bahçesinde bir grup sivil polis tarafından darp edildi. 

 8 Nisan 2021’de Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Zorova köyüne giden askerler, bir 

duvara yazılan “Yaşamı uğruna ölecek kadar çok seviyoruz” yazısı nedeniyle köy meydanına 
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topladıkları 12 genci darp edip tehdit etti. 

 İranlı kolberler Hesen Keçelano (35) ve Behnam Semedi’nin, 16 Nisan 2021’de Van’ın 

Çaldıran ilçesinin sınıra yakın Beydoğan (Şexsicih) Mahallesi civarında askerler tarafından 

yakalandıkları, işkenceye uğradıkları ve sınır bölgesine terk edildikleri kolberlerden birinin 

yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 Van’ın Çaldıran ilçesinde Nisan ayında kaybolan koyunlarını aradığı sırada askerlerin 

açtığı ateş sonucu yaralanan Caner Ağurtan, yaralandıktan sonra dakikalarca askerler tarafından 

tekmelendi. 

 Mayıs ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 bekçi, Murat Çağlayan isimli bir kişiyi 

“maske takmadığı” gerekçesiyle darp etti. 

 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Ferhat K. isimli uzman çavuş, 8 Mayıs 2021’de çocuğunu 

kovaladığı için kendisine tepki gösteren anne R.Ö.’yü önce ölümle tehdit etti, sonra darp etti. 

 Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan sebze halinde 6 Mayıs 2021’de A. Tosun adlı esnafın 

dükkânına polis baskın yaptı. Dükkânı 10 dakika geç kapattığı için yapılan baskında esnafı 

gözaltına almak isteyen polise Tosun'un oğlu ve yeğeni tepki gösterdi. Yaşanan arbedede Tosun 

ve oğlu gözaltına alınırken, Tosun’un yeğeni ise kafasına aldığı darbe ile yaralandı. 

 6 Mayıs 2021’de Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin ‘dur ihtarına uymadıkları’ 

gerekçesiyle, çalıştıkları işyeri önünde 16 ve 26 yaşlarındaki iki kardeş hakarete maruz kaldı ve 

sonrasında polisler ile aralarında çıkan tartışma sonrası iki kardeş darp edildi. 

 Batman’ın Cudi Mahallesi’nde bulunan Salih Özdemir Parkı’nda 10 Mayıs 2021’de 

koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini öne süren 

polis ve bekçiler, 15 yaşlarındaki bir çocuğu yere yatırarak şiddet uyguladı. 

 HDP Gençlik Meclisi üyelerinden Caziye Aygün 18 Mayıs 2021’de İstanbul’un 

Kadıköy ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edilerek ajanlık dayatmasına maruz 
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kaldı. 

 13 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bekçiler, gözaltına aldıkları bir 

kişiye şiddet uyguladı ve tepki gösterenlere hakaret etti. 

 23 Mayıs 2021 tarihinde Iğdır merkeze bağlı Söğütlü Mahallesi’nde gece saatlerinde 

dışarıda olan Emre Sabur (19) ve Kerimcan Elalmış (16) bekçi ve polisler tarafından darp edildi. 

 Mayıs ayında Van’da Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli çocuk gelişimci 

Agit Demirkan, İpekyolu İlçe kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi kayyumu Sinan Aslan’ın 

karşısında ayağa kalkmadığı için korumaları tarafından darp edildi ve kelepçelenerek 

uzaklaştırıldı. 

 Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Haziran ayında yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına 

alındı. Gözaltına alınanlardan 65 yaşındaki Abdullah Basiyan’a şiddet uygulandığı belirtildi. 

 İzmir’de katledilen Deniz Poyraz için Ankara’da yapılan protestoda gözaltına alınan 

HDP MYK üyesi Veli Saçılık polislerce darp edildi. 

 Batman Barosu'na kayıtlı Şehmus Gündoğdu, Adana'da kontrol noktasında polislerce 

darp edildi. 

 Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 15 Temmuz 2021’de aracını aramak isteyen polislerden 

arama kararı isteyen Rıdvan Kartal ile kardeşi, şiddet, hakaret ve tehditlere maruz kaldı. 

 16 Temmuz 2021’de Şırnak’ın İdil İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında polis, 8 aylık 

hamile Hatice Baykara’yı silah dipçikleriyle darp etti.  

 30 Temmuz 2021’de Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde askeri aracın geçişi sırasında 

meydana gelen patlamanın ardından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan  çobanlar Levent 

Dere ve Harun Örtaş  işkence gördü. 

 9 Ağustos 2021 tarihinde Ağrı’da gürültü nedeniyle sessiz olmaları konusunda 
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komşuları tarafından uyarılan E.Y, özel harekât polisi olan eşi aracılığıyla eve baskın düzenletti. 

Aile üyeleri darp edildi. 

 Deniz Poyraz adına İstanbul’da düzenlenen futbol turnuvasına katılmak üzere 13 

Ağustos 2021’de iki arkadaşıyla birlikte Sancaktepe’ye giden HDK üyesi Murat Çoral, zırhlı 

polis aracının önlerini keserek kimlik sorduğunu söyledi. Kimlik sorgusu yapılmadan zorla iki 

arkadaşıyla birlikte zırhlı araca bindirildiklerini dile getiren Çoral, aracın içinde yüz üstü 

yatırıldıklarını belirtti. Bu sırada hakaret ve küfürlere maruz kaldıklarını ifade eden Çoral, araç 

içinde cop ve tekmelerle darp edildiklerini aktardı. 

 İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 25 Ağustos 2021’de kendisini polis olarak tanıtan 

kişilerce kaçırılan, işkence gören ve “ajanlık” dayatılan HDP PM üyesi Celalettin Yalçın, 

dayatmaları kabul etmediği için tecavüz girişimine maruz kaldığını belirterek, zorla İstiklal 

Marşı’nı okutmak istediklerini söyledi. 

 Batman’ın Seyitler Mahallesi’nde 28 Eylül 2021’de Genel Bilgi Taraması (GBT) 

taraması yapan polis ekibinin üst aramasına karşı çıkan Suat Şahin (21) adlı genç, polis 

tarafından kurşunlandı. Şahin’i iki kurşun ile yaralayan polis, hastaneye götürürken ellerini 

arkadan kelepçeledi ve darp etti. 

 1 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına 

alınan Bekir Nadiroğlu (60) hakaret edilerek ters kelepçelenerek darp edilirken evi de 

köpeklerle arandı. 

 Mardin’de Ekim ayında gözaltına alınan İbrahim ve Faize Dinler ile görüşen İHD 

Mardin Şubesi, çiftin gözaltına alınırken tekme tokatla darp edildiğini belirtti.  

 HDP Ağrı İl Örgütü’nün "4 Kasım siyasi darbesi"ne ilişkin yapmak istediği açıklamaya 

polis müdahale etti. HDP Eş başkanları Semra Özden ile Erol Berke’nin de aralarında olduğu 

6 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 

 Van’da Kasım ayında Yüzüncüyıl Üniversitesinde B.H. isimli bir kadın öğrencinin, 
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gözaltı kararı olmaksızın polis karakoluna çağrılarak ajanlık dayatmasına maruz kaldığı 

belirtildi. 

 Mardin’in Nusaybin ilçesinde 14 Kasım 2021’de yapılan ev baskınlarında gözaltına 

alınan 15 yaşındaki A.A., “kolluk tarafından gözaltına alındıktan sonra uzun boylu, zayıf, mavi 

gömlekli, görsem tanıyabileceğim şahıs tarafından tokat atılmak suretiyle darp edildim” dedi. 

A.A., söz konusu polisin kendisine küfürler ettiğini belirtti. Hakan E. (19) ve 13 yaşındaki H.E. 

de darp edildiklerini belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi. 

 Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Melik Ahmet Mahallesi'nde 18 Kasım 2021 gecesi 

gençler arasında yaşanan tartışma sonrası olay yerine gelen polis, sokakta duran bir genci zorla 

yere yatırarak, ters kelepçeledi. Yüz üstü yere yatırılan gence sivil bir polis tekme atarak, darp 

etti.  

 Ankara’da 26 Kasım 2021’de “hükümet istifa” eyleminde gözaltına alınan 18 kişi, darp 

raporu için götürüldükleri hastane önünde yere yatırılarak darp edildi. 

 Mardin’de gözaltına alınan Kürt sanatçılardan Vesile Yüksel, ev baskınında polisin 

çıplak aramasına maruz kaldığını açıkladı.  

 Mardin'in Savur ilçesi Dilbe Mahallesi’nde 1 Aralık günü yürüyüş yapan emekli hâkim 

Mehmet Beyazıt Boran, bir grup polis tarafından darp edildiği gerekçesi ile suç duyurusunda 

bulundu. Boran, kendisini takip eden iki sivil polis tarafından "kimliğini göstermediği" iddiası 

ile yere yatırılarak, ters kelepçeye maruz kaldı. 

 Silopi’de işyerinin önüne TOMA’nın park edilmesine tepki gösteren esnaf, polislerin 

saldırısına maruz kaldı. 

 

 

 



 

29 

TECRİT 

Sayın Abdullah Öcalan’a geride kalan 23 yıl boyunca, Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer 

Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş’a ise adada bulundukları 7 yıl boyunca uygulanan “İmralı 

Tecrit Sistemi”, 2021 yılında daha da ağırlaştırılarak uygulanmıştır. Sayın Öcalan ve 

arkadaşlarının, Anayasa’da, uluslararası sözleşmelerde ve yasalarda tanınan; avukatları ile 

görüşme hakları, aile bireyleri ile görüşme hakları, telefon ile görüşme hakları ve dış dünya ile 

mektup, faks ve her türlü iletişim araçlarıyla haberleşme hakları 2021 yılında da tek bir istisna 

hariç kullandırtılmamış, kurulduğu günden bugüne İmralı Ada Hapishanesi, temel hak ve 

özgürlüklerin sistematik olarak ihlal edildiği bir mekân olma durumunu sürdürmüştür.  

Sayın Öcalan ve arkadaşlarının avukatları 2021 yılında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na 

toplamda 171 görüşme başvurusunda bulunmuş, bu başvurulardan 20 tanesi 23 Eylül 2020 

tarihli 6 aylık avukat yasağını içerir mahkeme kararı gerekçesi ile engellenirken 151 adet 

başvuruya hiç bir şekilde cevap verilmemiştir. Aile ve vasi ile görüşme başvuruları açısından 

da 2021 yılında yapılan 55 adet başvuruya hiçbir şekilde cevap verilmemiştir.  

Yüz yüze ziyarete izin vermeyen Cezaevi İdaresi tarafından aileler 25.03/2021 tarihinde telefon 

görüşme haklarını kullanmak üzere bulundukları illerdeki başsavcılıklara çağrılmışlardır. 

Savcılıklarda gerçekleşmesi planlanan telefon görüşmelerinde; Sayın. Öcalan’ın kardeşi ile 

yapmakta olduğu görüşme 3-4 dakika gibi çok kısa süre sonra aniden kesilmiş ve görüşmeye 

devam edilememiştir. Sayın Hamili Yıldırım’ın da görüşmesi kısa sürmüş, Sayın Ömer Hayri 

Konar ve Sayın Veysi Aktaş’ın görüşmeleri ise tecrit koşullarını protesto ettikleri ve telefona 

çıkmadıkları beyan edilerek gerçekleştirilmemiştir. Sayın Öcalan, kesintiye uğrayan kısa 

telefon görüşmesinde; mevcut tecrit halinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş, avukatlarıyla 

görüşme hakkının mutlaka sağlanmasını talep etmiş ve hukuka aykırı bu duruma karşı sorumlu 

makamları hukuka ve yasalara uygun hareket etmeye davet etmiştir. Fakat Sayın Öcalan ve 

arkadaşları ile yarıda kesilen bu telefon görüşmesinden sonra hiçbir şekilde irtibat 

kurulamamış, hiçbir şekilde bilgi alınamamıştır. Bundan dolayı sağlık durumları, 

tutulma koşulları, pandemi ile ilgili tedbir ve gelişmeler, hukuki durumları ve benzeri 

diğer boyutlar hakkında herhangi bir bilgiye sahip olunamamıştır.  
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Böylesi bir tecrit boyutunun hücre içinde hücre hapsi niteliğinde olduğu, Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Komitesi’nce verilen kararlarda ve CPT tarafından doğrudan İmralı’daki 

koşullarla ilgili yapılan tespitlerde “incommunicado” alıkonma hali olduğu açıklanmıştır. 

“İncommunicado” alıkoyma hali, dışarıdaki dünya ile hiçbir iletişiminin olmadığı ve bu 

nedenle ailesi, arkadaşları ve avukatları da dahil olmak üzere herhangi birisi ile iletişim 

kuramadığı anlamına gelmektedir. Bu alıkonma hali, idarenin insafına terk edilmiş olmaları, 

durumun özelliği gereği herhangi bir denetimin söz konusu olmaması sebepleriyle her türlü 

ihlalin ortaya çıkmasına neden olabilecek koşulları oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak; İmralı ada hapishanesinde 2021 yılı boyunca; Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin 3. Maddesinde düzenlenen işkence yasağı, 6. Maddesinde düzenlenen adil 

yargılanma hakkı, 8. Maddesinde düzenlenen aile ve özel hayata saygı ile haberleşme hakkı, 

13. Maddesinde düzenlenen etkili başvuru yolu ile hak ve özgürlüklerin amaç dışı 

kısıtlanmasını yasaklayan 18. Maddesi ihlal edilmiştir.  

Sayın Abdullah Öcalan ve arkadaşları üzerinde tecritin en ağır şekilde uygulandığı son 6-7 yıl 

içerisinde, bu duruma paralel olarak başta cezaevleri olmak üzere, tüm yaşam alanlarında hak 

ve özgürlüklerin hiçbir dönem olmadığı kadar kısıtlandığına tanıklık ettik ve İmralı ada 

hapishanesinde uygulanan tecritin, tüm vatandaşlara doğrudan yansıdığını oldukça net bir 

şekilde deneyimledik. Toplumun tüm farklılıklarıyla bir arada yaşamasını değil, 

ötekileştirmeyi, kutuplaştırmayı, toplumsal sorunları çözmeği değil çözümsüzlüğü, diyalog ve 

müzakereyi değil çatışmayı, barışı değil savaşı tercih eden siyasi iktidarın, bir bütünen toplumu 

felakete sürükleyen politikalarını ürettiği laboratuvar haline gelmiştir İmralı ada hapishanesi. 

İmralı ada hapishanesi‘’ Hukukukun kara deliği’’ durumunda olup, hukuku yani hak ve 

özgürlüklerin sürekli olarak yutulduğu bir mekan konumundadır. 

Sayın Öcalan’ın; ‘’ bir şey nerede kaybedilmişse orada bulunur’’ sözünden hareketle, nasıl ki 

bu topraklarda; barış ortamında, demokratik işleyiş içerisinde, demokratik siyaset eliyle 

müzakere ve diyalog yöntemiyle başta Kürt sorunu olmak üzere tüm sorunları çözülebilme 

imkanı uygulanan tecrit nedeniyle İmralı adasında kaybedilmişse, barış umudunun, çözüm 

umudunun bulunacağı yer de elbette tecritin kırılmasıyla birlikte İmralı adası olacaktır.  
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CEZAEVLERİ ve İNSAN HAKLARI 

Hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı fakat en belirsiz de olduğu alan cezaevleridir. Katı disiplin 

koşulları ve cezaevi yöneticilerinin keyfi cezalandırma yöntemleri, arama adı altında 

mahpuslara uygulanan işkencelerin bazılarına mahpuslar veya avukatları aracılığıyla 

ulaşabildik. 

Buna rağmen bir kapalı kutu olan cezaevlerine dair bilgi edinme şansımız çok azdır. Hak arama 

yöntemlerinin bilgisine siyasi davalar nedeniyle tutulan mahpuslar kadar sahip olmayan adlî 

suçlardan tutulan mahpuslara ulaşma olasılığı ise bu şartlarda çok daha küçüktür. 

Böyle bir ortamda 2021 yılı için cezaevlerinde yine şüpheli ölümleri veya tedavilerinin 

engellenmesi nedeniyle yaşamını yitiren hasta mahpusları, çıplak arama, kamerasız alanlarda 

darp etme, süngerli odaya kapatma gibi işkence yöntemlerini, tedavileri engellenen ağır hasta 

mahpusları, yakınlarından binlerce kilometre uzağa neden olmadan sevk/sürgün edilen 

mahpusları kayıt altına almaya çalıştık. 

Yıl içinde yaşamını yitiren veya başta işkence olmak üzere hak ihlallerine maruz kalan 

mahpuslara ilişkin verilere de aşağıdan ulaşılabilir. 

 Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Yakup Vadi ve Rıdvan Ünal, Ocak ayında 

tahliye edilmeleri gerekirken "Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik" kanunu kapsamında tahliye edilmedi. 

 İzmir’de Şakran Kadın Cezaevi’nde tutulan ve 9 Ocak 2021’de infaz süreleri biten 

tutsaklar Didar Boza, Ceylan Bozkurt ve Merve Nur İşleyici Gözlem ve Sınıflandırma 

Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik gerekçe gösterilerek tahliye 

edilmedi. 

 İstanbul’da Ocak ayında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki tutsak Reyhan 

Coşmuşlu’ya gönderilen 4 kitap Kürtçe oldukları gerekçesiyle iade edildi. 
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 Bandırma (Balıkesir) T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Şahin Gegez’in cezası 

bitmesine rağmen hücre cezası nedeniyle tahliye edilmediği Ocak ayında öğrenildi. 

 Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan tutsak Nurcan Aslan Ocak ayında ailesiyle 

yaptığı görüşmede cezaevinin çok soğuk olduğunu, sıcak suyun verilmediğini ve bundan 

kaynaklı soğuk suyla banyo yaptıklarını kaydetti. 

 Tahliye olduğu Malatya’daki Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki insanlık dışı 

yaklaşım ve uygulamalara ilişkin Şubat ayında İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) başvuran Ali 

Piro isimli bir yurttaş, cezaevi için “adeta bir işkence merkezi” dedi. 

 Kayseri’deki Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Halil Bayık’a Şubat ayında 

gönderilen Kürtçe kitaplar verilmedi. Gerekçe olarak ise Kürtçe tercüme yapılmadığı gösterildi.  

 Tutuklu gazeteci Cemil Uğur’un Şubat ayında Evrensel Gazetesi’ne gönderdiği 

mektuba, işkenceyle öldürülen Metin Göktepe ve yargıdaki adaletsizliğe dair ifadeler gerekçe 

gösterilerek, “sakıncalı” iddiasıyla el konuldu. 

 Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Şehriban Abi, Şubat ayında 

koğuşlarına baskın yapıldığını ve battaniyelerine el konulduğunu aktardı.   

 Tutuklu avukatlar Süleyman Gökten ve Özgür Yılmaz, Şubat ayında tutuldukları 

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevindeki hak ihlallerini yazarak hem kitaba hem “su”ya kota 

konduğunu, iki temel ihtiyaçlarını da gerektiği şekilde karşılayamadıklarını belirttiler. 

Hücrelerin çok soğuk olduğunu, yeterli temizlik yapamamaları nedeniyle hastalıklar 

geçirdiklerini ancak hastalandıklarında da revire çıkamadıklarını belirten avukatlar, ilaçların ise 

haftalar sonra verildiğini söylediler. 

 Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Cengiz Akkaya, avukatı Ramazan Dalçiçek'e 

Mart ayında gönderdiği faksla cezaevinde tabi tutulduğu hak ihlallerini anlattı. Yargılandığı 

davanın 18 Mart 2021’de görülen duruşmasına katıldığı için 10 günlük karantina koğuşuna 

alındığını aktaran Akkaya, karantina koğuşunda temizlik yapılmadığını, kendisine temizlik 
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malzemesi verilmediğini aktararak yatak ve battaniyenin aşırı derecede kirli olduğunu, çarşaf 

ile yastığın olmadığını anlattı. 

 Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde Mart ayında koğuşlara baskın düzenleyen asker 

ve gardiyanların tutukluların eşyalarına el koyup, karşı çıkan 2 tutukluyu darp ettikleri belirtildi. 

 Karadeniz Bölgesinde Van Barosu Cezaevi Komisyonu ve Özgürlük İçin Hukukçular 

Derneği (ÖHD) avukatları tarafından yapılan görüşmeler sonucu hazırlanan rapor Nisan ayında 

kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre; kalabalık gruplar halinde kapsamlı oda aramalarının 

yapıldığı, 8 kişilik koğuşta 20 kişi kalındığı, yemeklerin az ve yenilmeyecek durumda olduğu, 

her koğuşta 3 kameranın olduğu, kantin satın aldıklarını malzemelerin fiyatlarının fahiş olduğu, 

kişi başı 3 kitap verildiği, istenen bazı kitapların ve kargoların ise idare tarafından verilmediği, 

hastaneye sevklerin yapılmadığı, gönderdikleri mektupların kaybolduğunu ve mektuplara 

cevap alınmadığı, koğuş değişikliğinde problemler yaşandığı, kantinden satın aldıkları 

malzemelerin fiyatlarının fahiş olduğu, gardiyanların tutuklulara yaklaşımlarının rahatsız edici 

boyuta ulaştığı, tutuklulara Kürtçe mektup ve kaynak verilmediği, yemeklerin kötü olduğu, 

kantindeki malzemelerin ise pahalı olduğu, koğuş değişikliğinde problemler yaşandığı, hastane 

sevklerinin yapılmadığı açıklandı. 

 Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Sincan 1 

Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki hücresinden “ruhum hapsolmaz” ifadesinin yazılı olduğu kâğıtla 

birlikte çektirmek istediği fotoğrafa izin verilmediği 28 Nisan 2021’de öğrenildi. 

 Aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle 4 yıl 8 aydır Van Yüksek Güvenlikli Kapalı 

Cezaevi'nde tutulan Şaban Kanat’ın şartlı tahliye talebi “iyi halli olmadığı” gerekçesiyle 2 

Mayıs 2021’de reddedildi. 

 Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ömer Faruk Gergerlioğlu’na hakkında 

çıkan haberlerin çıktısının “telif yasasına aykırı” denilerek verilmediği Mayıs ayında öğrenildi. 

 Adana’daki Ceyhan M Tipi Cezaevi'nde aldığı hapis cezası 24 Şubat 2021’de biten 

Mazlum Erdem’in "suyu tasarruflu kullanmadığı" ve "iyi halli" olmadığına hükmedilerek 
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tahliyesinin 6 ay ertelendiği 15 Haziran 2021’de öğrenildi. 

 Alanya L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kürt sanatçı Axîn Biro Haziran ayında 

yaptığı görüşmede tecride karşı girdiği açlık grevi nedeniyle 15 gündür hücrede tutulduğunu 

söyledi. 

 Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslar, aileleri aracılığıyla tabi 

tutuldukları hak ihlallerini Temmuz ayı içinde kamuoyuyla paylaştı. Mahpuslar, hastaneye 

gidiş ve dönüşlerde ‘ağız içi arama’ dayatmasına maruz kaldıklarını belirterek, “Bu dayatmayı 

kabul etmeyen hasta arkadaşlarımız hastaneye gidemeyerek tedavi hakları engelleniyor” 

dediler. 

 Yerine kayyım atanan tutuklu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Adnan 

Selçuk Mızraklı’nın Yeni Yaşam Gazetesi’nin sorularına yanıt verdiği mektubu cezaevi 

idaresinin sansürüne uğradığı; Mızraklı’nın mektubu ile gönderdiği şiirin ise kaybolduğu 

öğrenildi. 

 Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Temmuz ayında Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne 

sevk edilen Mehmet Özen, cezaevi girişinde  ‘ağız içi arama’ uygulamasına maruz kaldı. 

 Bandırma (Balıkesir) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mustafa Acet, ailesiyle 

Temmuz ayı içinde yaptığı haftalık telefon görüşmesinde yaşanan hak ihlallerini aktararak 

koğuşta bulunan hasta tutuklulara ‘ağız içi arama’ dayatması yapıldığını belirtti. 

 Kayseri Kadın Cezaevi’nde tutulan Jiyan Ay’ın kaldığı tek kişilik hücrenin bloğuna 

DAİŞ’li, adli ve itirafçı mahkûmların getirildiği, bu kişilerin küfürlerine, tehditlerine ve 

hakaretlerine maruz kaldığı Temmuz ayında gönderilen bir mektupla öğrenildi. 

 Şakran Kadın Kapalı Cezaevi idaresinin, denetimli serbestlik için Temmuz ayında 

başvuru yapan Mizgin Çiçek’e “pişmanlık” ve “bağımsız koğuşa geçmeyi” şart koştuğu, 

Çiçek’in dayatmayı kabul etmemesi üzerine denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı 

öğrenildi. 
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 Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Erbey, Temmuz ayı içinde ailesiyle 

yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevi müdürünün kendilerini adli tutukluların olduğu 

koğuşa atmak ve ölümle tehdit ettiğini aktardı. 

 Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Kurbani Özcan, gardiyanların fiziki ve 

psikolojik şiddetine karşı çıkması nedeniyle 20 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu ve 12 

Temmuz 2021’de açlık grevine başladığını ailesine aktardı. 

 Ereğli (Konya) T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Fatih Baran’ın ailesi bir ayı aşkın 

süredir tek kişilik hücrede tutulduğunu ve bu nedenle Temmuz ayında süresiz dönüşümsüz açlık 

grevinde olduğunu aktardı. 

 Adana’daki Kürkçüler T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Emin Ado Eylül ayında 

ailesiyle yaptığı görüşmede Kürtçe görüşecekleri kişileri bildirmeleri için dilekçe vermeye 

zorlandıklarını aktardı.   

 Sincan (Ankara) Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Erzurum’un Karayazı Belediyesi Eş 

başkanı Melike Göksu ve 3 kadın tutukluya, şarkı söyleyip halay çektikleri için Eylül ayında 

bir ay iletişim cezası verildi. 

 Afyonkarahisar T Tipi Cezaevi'nde tutulan Mehmet Dağ, hakkında verilen ve daha 

sonra kaldırılan disiplin cezaları gerekçesiyle Eylül ayında yapılması gereken tahliye işlemi 

cezaevi yönetimince gerçekleştirilmedi. 

 Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mazlum Kaya, Eylül ayında telefonla 

görüştüğü ailesine cezaevi yönetiminin kendilerini adli tutukluların kaldığı odalara 

göndermekle tehdit ettiğini aktardı. 

 Sincan Cezaevi'nde tutulan Sebahat Tuncel ve Sibel Akdeniz’e “slogan attıkları” 

gerekçesiyle Eylül ayında bir aylık disiplin cezası verildi. 

 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikâyetiyle 7 Ekim 2021’de 
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tutuklanan öğrencilerden Enis Berke Gök’e vegan olmasına rağmen etli yemekler verildiği; 

Caner Perit Özen’e ise doktorun yazdığı ilacın kendisine verilmediğini ve ağrıdan uyuyamadığı 

öğrenildi. 

 Şırnak T Tipi Cezaevi'nde tutukluların İstiklal Marşı’nı okumadıkları gerekçesiyle 

gardiyanlar tarafından darp edildikleri Ekim ayında öğrenildi. 

 22 Şubat 2021 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 13 tutsak Şanlıurfa ve 

Diyarbakır’daki cezaevlerine sürgün edildi. Cezaevinde kalan siyasi tutsakların koğuşlarına 

sabah saatlerinde baskın yapıldığı ve baskın esnasında koğuşlarda bulunan eşyaların dağıtıldığı, 

tutsakların bazı eşyalarına el konulduğu öğrenildi. 

 Kayseri’deki Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Mart ayında Malatya’daki Akçadağ 

F Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Halil Bayık, Mahmut Yamalak, Mahmut Sait Kulu, Mesut 

Pehlivan, İbrahim Ateş’in psikolojik şiddete maruz kaldıkları ve çıplak aramaya tabi 

tutuldukları öğrenildi. 

 Halkın Hukuk Bürosu, Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Deniz Şah, Latif 

Mollaahmetoğlu ve İlhan Kaya'nın 2 Mart 2021 tarihinde işkence edilerek İzmir 2 No'lu F Tipi 

Cezaevi'ne istemleri dışı sevk edildiğini açıkladı. 

 Mersin’deki Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi'nde bulunan Azadiya Welat Gazetesi Yazı 

İşleri Müdürü İsmail Çoban’ın da aralarında bulunduğu 3 tutuklu, tecridi protesto ettikleri için 

Haziran ayında Kahramanmaraş’taki Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Cezaevi’ne zorunlu sevk edildi. 

 Diyarbakır D Tipi ve 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden toplam 8 tutuklu ve 

hükümlü Temmuz ayında başka cezaevlerine zorunlu sevk edildi. 

 Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi’nden yeni yapılan Antalya S Tipi'ne 8 Temmuz 2021’de 

zorla sevk edilen 20 tutuklu ve hükümlünün, çıplak aramaya karşı çıktıkları için gardiyanlar 

tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
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 Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun “kapasitesi dolu” gerekçesiyle 

Temmuz ayında Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

 Ağustos ayında Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde, Van T Tipi Cezaevi’nde ve Şanlıurfa T 

Tipi Cezaevlerinde tutulan en az 13 mahpusun talepleri olmaksızın farklı cezaevlerine sürgün 

edildikleri öğrenildi. 

 Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan ve açlık grevine girdikleri 

belirtilen Uğur Boztaş, Serdar Güzel, Nimettullah Cinkılıç ve Abdulhalık Kaplan isimli 4 

tutuklunun Eylül ayında istekleri dışında farklı cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi. 

 Van T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Van eski İl Eşbaşkanı Yadişen 

Karabulak, Ekim ayında Tarsus (Mersin) Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. 

 Şırnak T Tipi Cezaevi’nde tutulan 35’e yakın tutuklunun gardiyanların saldırısından 

sonra farklı cezaevlerine sürgün edildikleri Ekim ayında öğrenildi. 

 Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 3 siyasi tutuklu Ocak ayında aileleriyle 

yaptıkları telefon görüşmesinde gardiyanlar tarafından şiddet gördüklerini belirterek, “her gün 

tehdit ediliyoruz, can güvenliğimiz yok” dedi. Görüşme yapan mahpuslardan Hamza Arzuman, 

kötü muameleye karşı aileler olarak cezaevi yönetimine dilekçe verdiklerini ancak 

dilekçelerinin işleme alınmadığını belirtti. 

 Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Ahmet Sürme’nin, Ocak ayında 

avukatıyla görüştükten sonra kendisine dayatılan çıplak aramayı kabul etmediği için 

gardiyanlar tarafından darp edilip, kıyafetlerinin zorla çıkarıldığı öğrenildi. 

 Ömer Levent adlı mahpus Ocak ayında Adana’da sevk edildiği Kürkçüler F Tipi Kapalı 

Cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için gardiyanlarca darp edildi. 

 Kahramanmaraş’taki Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Sedat Karak Şubat 

ayında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde 4 arkadaşıyla birlikte gardiyanların saldırısına 
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uğradıklarını, el, ayak ve kafalarında kırıkların olduğunu aktardı. Darp olayını aktaran Sedat 

Karak ve diğer mahpuslar hakkında yaşananları kamuoyuna duyurdukları için haklarında 

cezaevi savcısı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. 

 Edirne F Tipi Cezaevi’nde Şubat ayında özel ekip gardiyanların yoğun saldırısına maruz 

kaldıklarını aktaran tutuklu Murat Aktaş, “Robocop gardiyanlarının saldırısı sonucu kafamın 

bir yere vurulduğunu hatırlıyorum, o an bayılmışım” dedi. 

 Antalya’daki Elmalı T Tipi Kapalı Cezaevi'nde Şubat ayında ayakta sayıma karşı çıktığı 

hücreye konulan İ.A. adlı tutuklunun gardiyanlar tarafından darp edilmesine rağmen cezaevi 

yönetiminin İ.A.’nın kendi kendini darp ettiğini ileri sürdü. 

 Kayseri’deki Bünyan 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Şubat ayında Malatya’daki Akçadağ 

T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 5 tutuklunun cezaevi girişinde çıplak aramayı reddettiği için darp 

edildiği öğrenildi. 

 Kahramanmaraş’taki Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Cezaevi'nde tutulan Serhat Yıldırım, Mart 

ayında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanların tutsakları darp ettiğini ve açlık 

grevinde olan tutsakların tek kişilik hücrelere konulduğunu aktardı. 

 Batman’da gözaltına alındıktan sonra Hakkâri’ye götürülen ve “örgüt üyesi” olduğu 

iddiasıyla 1 Nisan 2021’de tutuklanan TJA aktivisti Seyhan Başak, götürüldüğü Hakkâri Kapalı 

Cezaevi’nde darp edilerek, zorla çıplak aramaya maruz kaldığını aktardı. 

 Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Nisan ayında koğuşlara baskın yapan 

gardiyanlar, 3 tutukluyu darp etti. Aileleriyle haftalık telefon görüşmesi yapan tutuklular, 60 

yaşındaki hasta tutuklu Mahmut Çakmak’ın darp edildiğini ve vücudunda morluklar meydana 

geldiğini aktardı. 

 İzmir’deki Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutulan Didem Akman, Mayıs ayında 

düzenlenen koğuş baskınlarında gardiyanların şiddetine maruz kaldı. 
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 Diyarbakır’da adli tutukluların kaldığı 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 

Kurbani Özcan'ın gardiyanlar tarafından el parmaklarının kırıldığı Mayıs ayında öğrenildi. 

 Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'nde kadın tutukluların bulunduğu kısımda 1 Haziran 

2021’de yangın çıktığı belirtildi. Yangından dolayı hastaneye kaldırılan kadınların, "Bize 

işkence yapıyorlar" dediği öğrenildi. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde çıkan yangın ve 

yapılan işkenceye ilişkin bir heyet oluşturularak tutuklu Şükriye Gezgin ile görüşme 

gerçekleştirdi. Görüşme sonrası hazırlanan raporda cezaevi görevlilerinin Şükriye Gezgin’e, 

“iki günde bir işkence göreceksin” diyerek tehdit ettiği belirtildi. 

 Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan Ceyda Dindar, Gülistan Önver ve Semiran Ebağa’nın 

Haziran ayında çıplak arama ve kötü muameleye maruz kaldıkları açıklandı. 

 Haziran ayındaki duruşmaları için Elazığ'dan Batman T Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirilen 

2 tutuklunun sayım sırasında ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle gardiyanlarca darp edildiği 

belirtildi. 

 Açlık Grevleri İzleme ve Takip Koordinasyonu, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Bayburt, 

Erzincan, Malatya ve Maraş cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini Haziran ayında raporlaştırdı. 

Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan bir mahpus, cezaevinde akvaryum 

odası diye adlandırılan kameraların olmadığı, hiçbir işkence tespitinin yapılamayacağı şekilde 

düzenlenen ayrıca süngerli oda veya yumuşak oda olarak nitelendirilen işkence odalarında 

defalarca işkenceye maruz kaldığını belirterek son gördüğü işkencede elleri arkadan kelepçeli 

bir vaziyette maruz bırakıldığı işkence sonrasında sol el başparmağının kırıldığını anlattı. 

 Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edilen Kendal Barut’un cezaevi 

girişinde çıplak aramayı reddettiği için gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 

 Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Kadir Kevser Temmuz 

ayında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde Diyarbakır’dan Elazığ’a sürgün edilen bir 

mahpusa işkence edildiğini söyleyerek “gelen tutsağa çok fazla işkence ve saldırı yapılmıştı. 

Sonrasında tek kişilik hücreye konuldu. Kimse onu ne görebiliyor ne konuşabiliyor ne de 
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yardım edebiliyor. Daha önce burada yaralı olan bir arkadaşımız vardı ona da yine işkence 

yapıldı. Arkadaşlarımız ne durumda, sağlık durumları nasıl bilmiyoruz. Sürekli bize 

saldırıyorlar. Sesimizin basına ve insan hakları örgütlerine ulaşmasını istiyoruz. Çok fazla hasta 

tutsak arkadaşımız var” dedi. 

 Temmuz ayında Bünyan (Kayseri) T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Bekir Kudak’ın 

cezaevi girişinde ‘ağız içi ve çıplak arama’ dayatmasını kabul etmediği için darp edildiği 

öğrenildi. 

 Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 

tutuklanan Mahsum Demir, Temmuz ayı içinde ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde 

maruz kaldığı şiddeti aktardı. Kendisi ile birlikte tutuklanan 14 kişiden Mürşit Aslan, Mahsum 

Temel, Mehmet Salih Eliş, Mahmut Parsak ve Hamdullah Hozan’ın ağır işkenceye maruz 

kaldığını aktaran Demir, tutuldukları Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nde gördükleri şiddete rağmen 

bir aydır hastaneye götürülmediklerini ifade etti. 

 Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Neslihan Çetin’in Ağustos 

ayında gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 

 Ağustos ayında Trabzon’daki Beşikdüzü L Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen DBP Urfa eski 

İl Eşbaşkanı Celal Babacan, ailesine sevk esnasında ve cezaevi girişinde işkenceye maruz 

kaldığını söyledi. 

 Adana’da Ağustos ayında Ceyhan E Tipi Cezaevi’nden Kürkçüler T Tipi Kapalı 

Cezaevi’ne sevk edilen Mehmet Emin Ado, çıplak aramayı kabul etmediği için darp edildiğini 

aktardı. 

 Denizli T Tipi Cezaevi'nde tutulan hasta mahpus Ekim Polat Eylül ayında ailesiyle 

yaptığı görüşmede maruz kaldığı kötü muameleyi cezaevi savcısına anlatmasının ardından 

gardiyanlar tarafından işkence gördüğünü aktardı. 

 İzmir’in Buca ilçesinde bulunan Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde oda ve 
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havalandırmalara takılmak istenen kamera sistemine tepki gösteren iki tutuklunun gardiyanlar 

tarafından darp edildiği ve haklarında dava açıldığı Eylül ayında öğrenildi. 

 Ağrı’daki Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mızgin Kayıtbey ve Lale 

Kabişen’in koğuşa giren gardiyanlar tarafından darp edildikleri Eylül ayında öğrenildi. 

 3 Ekim 2021’de Fatih Kaplan, Fikret Aslan, Mesut Eren ve Bülent Özcan’ın;  4 Ekim 

2021’de Hüseyin Bektaş, Kenan Çiçek, İsrafil Aras ve Mehmet Develi’nin Kırıkkale F Tipi 

Cezaevi’nden sürgün edildikleri Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nin girişinde çıplak aramaya 

maruz kaldı. Uygulamayı kabul etmeyen tutukluların kameranın olmadığı bir odada darp 

edildiği öğrenildi. 

 Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde tutulan 100 mahpusun “güvenlik” gerekçesiyle Ekim 

ayında Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevk edilen tutukluların çıplak arama 

dayatmasına maruz kaldığı öğrenildi. İzmir’deki Şakran T Tipi ve Kadın Kapalı Cezaevlerine 

7 Ekim 2021’de gece yarısı yapılan baskınla siyasi tutukluların koğuşlarının arasına adli 

tutuklular yerleştirilmek istendi. Karşı koyan kadın tutuklular ışıksız bir depoya konuldu. 

 Adana’daki Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 2016’dan bu yana tutuklu olan 

Abdulkadir Baybars, 4 yıldır tek başına tutulduğu hücreden çıkmak için Ekim ayında açlık 

grevine başladı.  

 Ekim ayında Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 7 tutuklu, "güvenlik" gerekçesiyle 

farklı cezaevlerine sevk edilirken darp edildi. Sevk sırasında tutukluların darp edildiği ve 

gönderildikleri cezaevlerinde tutukların çıplak aramaya maruz kaldıkları belirtildi. 

 Adana’da Kasım ayında Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde koğuşlara ‘özel ekip’le baskın 

yapıldı. Gazeteci İbrahim Karakaş baskın esnasında düşme sonucu yaralanmasına rağmen ağız 

içi aramayı kabul etmediği için hastaneye götürülmedi.  

 Eskişehir H Tipi Cezaevi'nde tutulan 27 yıllık tutsak Cihan Alkan’ın, ağız içi aramayı 

kabul etmediği için hastaneye sevkinin iptal edildiği Kasım ayında öğrenildi. 
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 Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 3 defa kalp krizi riski geçiren Abdulcelil Dağtekin’e  

(35) 5 Kasım 2021’deki hastane sevkinde ağız içi ve ince arama dayatılınca sevk 

gerçekleştirilmedi. 

 Balıkesir’deki Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İlyas Arat’ın 

ailesiyle Kürtçe yaptığı telefon görüşmesi, ellerinin cebinde olması gerekçe gösterilerek 

gardiyanlar tarafından yarıda kesildiği ve Arat’ın darp edildiği 28 Kasım 2021’de öğrenildi. 

 Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Kasım ayında koğuşlara baskın düzenleyen 

gardiyanlar tarafından işkenceye maruz kalan 20 tutuklu hakkında disiplin soruşturması açıldığı 

öğrenildi. 

 Silivri Cezaevi'nde tutulan Mahmut Olgun’a halay çektiği gerekçesiyle disiplin; yazdığı 

Kürtçe kitap nedeniyle de 5 günlük hücre cezası verildiği Kasım ayında öğrenildi. 

 Silivri Cezaevi’nde üzerinde “PKK terör örgütü suçlusu" yazan cezaevi kimlik kartlarını 

kabul etmeyen mahpusların tepki olarak telefon ve görüşe çıkmama kararı alması özerine 3 

koğuşta toplam 60 mahpusa “kınama” cezası verildiği Kasım ayında öğrenildi. 

 Silivri Cezaevi’nde 61 tutukluya halay çektikleri gerekçesiyle görüş ve iletişim cezası 

verilirken, tutuklu Şiyar Yıldırım’ın da müdür tarafından ölümle tehdit edildiği Kasım ayında 

öğrenildi. 

 Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 52 tutukluya hak ihlallerine karşı yaptıkları 

eylemler gerekçe gösterilerek haklarında disiplin soruşturması açıldığı Kasım ayında öğrenildi. 

 İHD’nin ağır hasta tutuklular listesinde yer alan ve 1996 yılından bu yana cezaevinde 

tutulan 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan tutuklu bulunduğu günden bu yana 5 kez kalp krizi 

geçirmesine; kalp, tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, duyma-görme eksikliği ve hafıza 

kaybı sağlık sorunları bulunmasına ve son olarak cezaevinde koronavirusa yakalanmasına 

rağmen 21 Aralık 2021’de Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada Adli 

Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” yönündeki raporu nedeniyle tahliye edilmedi.   
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 Mide kanseri tedavisi görmesine rağmen tahliye başvuruları reddedilen hasta tutuklu 

Hadi Yalçın, tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 8 Ocak 2021’de yaşamını yitirdi. 

 İstanbul Bağcılar'da bir polis memurunun öldüğü olay sırasında tutuklanan ve 16 Şubat 

2021’de tahliye edilen ancak 2 gün sonra bir başka suçlamayla gözaltına alınan 17 yaşındaki 

Kadir Aktar’ın aynı gün Maltepe Çocuk Cezaevinde şüpheli şekilde öldüğü öğrenildi. 

 Afyonkarahisar 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutulan akciğer kanseri hasta mahpus 65 

yaşındaki Hayrettin Yılmaz 14 Mart 2021’de yaşamını yitirdi. 

 Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 67 yaşındaki kanser hastası İsa 

Gültekin hakkında çağrılar yapılmasına ve 28 yıllık tutukluluk süresinin ardından tahliyesine 

18 ay kalmasına rağmen çağrıların sonuçsuz kalmasının ardından 22 Nisan 2021’de İsa 

Gültekin’in cezaevinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. 

 Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Salima Timurtaş'ın 27 Mayıs 2021’de intihar 

ettiği iddia edildi. 

 Patnos (Ağrı) L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Adem Taşdemir (35) adlı mahpusun 5 

Temmuz 2021’de bulunduğu koğuşta intihar ettiği iddia edildi. 

 Bolu F Tipi Cezaevi'nden tedavi amacıyla 25 Ağustos 2021’de Ankara Sincan 3 Nolu L 

Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilen ve 28 yıldır tutsak olan 70 yaşındaki kan kanseri hastası 

Mehmet Ali Çelebi tahliye edildikten 10 gün sonra 4 Eylül 2021’de Dışkapı Yıldırım Beyazıt 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

 İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve tedavisi yapılmayan 33 yaşındaki 

Efrinli hasta tutuklu Bangin Muhammed’in, 12 Kasım 2021’de yaşamını yitirdi. 

 Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi’nde Ocak ayında 30'a yakın tutuklunun korona virüse 

yakalandığı aktaran tutuklu Ahmet Bayna, cezaevi idaresinin salgına dair hiçbir önlem 

almadığını söyledi. 
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 İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde Şubat ayında korona virüse yakalanan Kadir Sert, 

kaldığı karantina koğuşunda yastık, ranza ve nevresim olmadığını belirtti. 

 Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hatice Arat Nisan ayında ailesiyle 

yaptığı telefon görüşmesinde kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasına rağmen vitamin 

takviyesinin yapılmadığını ve 14 kişinin aynı koğuşta tutulduğunu aktardı. 

 Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde B-11 koğuşunda kalan tutsakların tümünün 

Mayıs ayında koronavirüse yakalandığı öğrenildi. 

 Siirt’in Baykan Belediyesi’nin Veyselkarani Belde Belediyesi eski Eşbaşkanı koah hastası 

Enes Cengiz, 6 aydır tek başına tutulduğu Batman T Tipi Cezaevi’ndeki hücresinde 18 Mayıs 

2021’de ikinci kez koronavirüse yakalandı. 

 Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ilan edilen yasaklarda yapılan bombardımanlarda sol 

gözünü kaybeden ve şu an Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlik Cezaevi’nde tutuklu bulunan 

Yusuf Boz’un tedavi edilmediğini belirten Meymenet Boz, oğlunun tedavi edilmediği takdirde 

sağ gözünü de kaybedeceğini Mayıs ayında açıkladı. 

 Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde Mayıs ayında 7 tutukluyla birlikte koronavirüse 

yakalanan Emine Erol, karantina sürecinde 8 gün bilinci kapalı olmasına rağmen hastaneye 

kaldırılmadığını söyledi. 

 TUAY-DER, ÖHD ve İHD’den oluşan heyet, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 

artan hak ihlallerini 9 Temmuz Temmuz 2021’de kamuoyuyla paylaştı. Raporda, cezaevindeki 

mahpuslardan Muhammed Akyüz’ün sol kalça kemiğinin parçalandığı, bu nedenle de sol 

ayağının işlevini yüzde 80 oranında yitirdiği, yürümekte güçlük çektiği, sol ayağını elinden 

destek olmadan kaldıramadığı bilgileri yer aldı. Cezaevinde her mahpusa 8 kitap kotasının 

uygulandığı vurgulanan raporda, “Tutuklu ve hükümlü bilgilendirme kitapçığı ve sözlüklerin 

kotadan sayıldığı, Covid-19 pandemisi başladığından beri kendilerine herhangi bir şekilde 

hijyen malzemesi verilmediği,  kendilerine 1 ay boyunca kullanmak üzere 5 adet maske 

verildiği, suların kirli ve çamurlu aktığı, sıcak suyun iki günde bir verildiği ve verilen bu suyun 
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da sıcak olmadığı, gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında hiçbir şekilde su verilmediği, 

kendilerine Yeni Yaşam ve Evrensel gazetelerinin verilmediği, idarece hijyen malzemesi 

sağlanmadığı, oda değişim ve başka cezaevine sevk taleplerinin karşılanmadığı” ifadeleri de 

yer aldı. 

 Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 18 mahpusun Ağustos ayında koronavirüse 

yakalandığı öğrenildi. 

 Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde olan Sevinç Selçuk Ağustos ayında 

ailesiyle yaptığı görüşmede, sularının iki haftadır kesik olduğunu, şeker, tuz ve limon gibi 

ihtiyaçlarının verilmediğini aktardı. 

 Tokat’ta Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutsak Fırat Dari’ye, Ocak ayında 

annesiyle telefonda yaptığı Kürtçe konuşmanın "şifreli" olduğu öne sürülerek bir ay telefonla 

görüşme yasağı verildi. 

 Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevine giren Ekrem Muhammed Hennan 

Hamudi ve Yücel Balyacı isimli iki tutuklunun Şubat ayında cezaevi yönetimine verdikleri 

dilekçenin “örgüt propagandası” sayılarak tutuklulara 11’er gün hücre cezası verildiği 

öğrenildi. 

 Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Avukat Aytaç 

Ünsal'a, gardiyanların eldivensiz ve maskesiz arama yapmasına itiraz ettiği için Şubat ayında 

bir günlük hücre cezası verildiği ortaya çıktı. 

 Diyarbakır 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Hizan Belediyesi eski 

Eşbaşkanı İhsan Uğur’a, açlık grevi eylemine dâhil olduğu gerekçesiyle Nisan ayında bir ay 

sosyal etkinliklere katılmama cezası verildi. 

 Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Selami Keleş Nisan ayında ailesiyle yaptığı 

telefon görüşmesinde, açlık grevi eylemi yapan 15 tutukluya 11'er gün hücre cezası verildiğini 

iletti. 



 

46 

 Kayseri Kadın Cezaevi’ndeyken ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hak ihlallerinin 

sorumlusu olarak cezaevi müdürü ve başgardiyanın ismini açıklayan Garibe Gezer’e 11 gün 

hücre cezası verildiği Mayıs ayında öğrenildi. Buradan sevk edildiği Kandıra Cezaevi’nde 

günlerdir hücrede tutulan Garibe Gezer, idarenin görüşme talebini kabul etmemesi üzerine onu 

idareye zorla götürmek isteyen gardiyanlar tarafından darp edildi. 

 Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Recep Bal (38), cezaevinde 

meydana gelen hak ihlallerini Temmuz ayında gönderdiği mektupla aktararak “disiplin cezaları 

sonucu görüş yasakları verildi. Çok sayıda tutuklu arkadaşımız telefon görüş yasağı aldığından 

aileleri ile uzun zamandır görüşemiyorlar. Yine birçok tutuklu arkadaş hücre cezası almış. 12 

yıldır zindandayım son beş ayda aldığım disiplin cezalarını 12 yılda almadım. Sadece beş ayda 

6 kez bana disiplin cezası verildi ve görüş yasağı konuldu. Burada hepimizin infazını yakmak 

için bu cezalar verilmektedir. Bunların yanında üç kişilik görüşme kontenjanına yazdığımız 

isimler reddediliyor. Bu cezaevinde var olan haklarımızı kullanamıyoruz. Ailem uzakta olduğu 

için kendileri ile görüşemiyorum, kolilerle gönderdikleri eşyalar ise tekrar aileme geri 

gönderiliyor. Gönderilen eşyaların verilmemesinin bizleri mağdur etmek için yapıldığını 

düşünüyorum” ifadelerine yer verdi. 

 Elazığ E Tipi Cezaevi’nde yönetimi Ağustos ayında aralarında DTK Eşbaşkanı Leyla 

Güven’in de bulunduğu 9 kadın tutuklu hakkında Kürtçe şarkı söyledikleri gerekçesiyle 

soruşturma başlatarak görüş ve iletişim yasağı cezası verdi. 

 25 Mayıs 2017'de Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 

duruşması nedeniyle adliyeden dönen Gökhan Gündüz ve mahkûm arkadaşı, cezaevinde kitap 

ve aile görüşü haklarının kısıtlanmasını protesto etmek için kantin önünde oturma eylemi 

yapmak isterken gardiyanlar iki mahpusu zorla hücrelerine götürmek istedi. Gardiyanlar yerden 

kalkmayan Gökhan Gündüz'ü kollarından tutarak kaldırmaya çalıştı. İki infaz koruma memuru, 

Gündüz'ün kollarını arkaya büktü. Bu sırada Gündüz'ün sol kolu kırıldı. 

 İfadesi alınan infaz koruma memurları, suçlamaları kabul etmeyerek "Gökhan 

Gündüz'ün kolunu biz kırmadık" dedi. Savcılık, ilk soruşturmada takipsizlik kararı verdi. 
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 Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), Gündüz'ün başvurusu üzerine olayın 'eziyet' 

olduğuna karar verdi ve kapatılan soruşturmayı yeniden açtı. AYM; Gündüz'e 70 bin TL de 

tazminat ödenmesine de hükmetti. 

 AYM'nin kararının ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, infaz koruma 

memurları hakkında dava açmak zorunda kaldı. Davanın ilk duruşması Kırıkkale 6. Asliye Ceza 

Mahkemesi'nde 17 Şubat 2022'de görülecek. 

 İzmir’de 2017 yılından bu yana Menemen R Tipi Cezaevi’nde tutulan 76 yaşındaki 

hasta tutuklu Ahmet Sılık Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” yönündeki raporuna 

rağmen infazının ertelenmesi talebi Ocak ayında reddedildi. 

 Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan akciğer ve meme kanseri hastası mahpus Kadriye 

Cengiz’in (45), iki defa mide kanaması ve kalp krizi geçirmesine rağmen tahliye taleplerinin 

reddedildiği Şubat ayında öğrenildi. 

 Bakırköy Kadın Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutulan ve Şubat ayında Hepatit B 

teşhisi konulan Tenzile Acar'ın durumunun kötüye gitmesine rağmen tahliye edilmediği 

öğrenildi. 

 Cezaevine girmeden önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle belden aşağısı yüzde 98 felç 

olan Serdal Yıldırım’ın (28), pandemi bahanesiyle Şubat ayında tek kişilik hücreye konduğu 

öğrenildi. 

 İHD Nisan ayında yaptığı açıklamayla, akciğer kanseri teşhisi konan Metris T Tipi 

Cezaevi’ndeki 76 yaşındaki hasta tutuklu Eyvaz Akıncı’nın ileri derecede kalp, hipertansiyon, 

astım bronşit, KOAH ve mide hastası olduğunu açıkladı. 

 İHD İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu Nisan ayında yaptığı açıklamayla Şakran 

(İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan 75 yaşındaki ağır hasta tutuklu Fatma Güler’in 

tutuklanmadan önce iki defa mide ameliyatı geçirdiğini ve Güler'in aynı zamanda astım, yüksek 

tansiyon ve karaciğer hastası olduğunu açıkladı. 
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 Van T Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Aysel Dağlar’ın temel ihtiyaçlarını dahi 

karşılayamayacak durumda olmasına rağmen tedavisinin engellendiği 12 Nisan 2021’de 

öğrenildi. 

 26 yıldır cezaevinde olan ve son olarak İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan, son 

olarak Şubat ayında koronavirus testi pozitif çıkan 81 yaşındaki hasta tutuklu Sıddık Güler’in, 

tek başına ihtiyaçlarını karşılayamamasına ve görüşlere tekerlekli sandalyeyle çıkmasına 

rağmen tahliye edilmediği 15 Nisan 2021’de açıklandı. 

 Daha önce “cezaevinde kalamaz” raporu verilen 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan için 

Mayıs ayında bu kez “hastalıklarının vücut fonksiyon kaybına yüzde sıfır engel teşkil ettiği” tespiti 

yapılarak, “infazının ertelemesine gerek yoktur” yönünde rapor düzenledi. Mehmet Emin 

Özkan, fenalaşması üzerine 25 Mayıs 2021’de sabah saatlerinde Gazi Yaşargil Eğitim ve 

Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dün yapılan testlerin sunucunda hastaneye yatışı yapılan 

Özkan’ın, bulunduğu odada yatağa kelepçelendiği belirtildi. 

 2015 yılından bu yana İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve midesindeki 

rahatsızlığa teşhis konamayan ve Şubat ayında koronavirüse yakalanan 22 yaşındaki ağır hasta 

tutuklu İsmail Tanboğa’nın rahatsızlığına bağlı olarak kilo kaybı yaşamasına rağmen tahliye 

talebinin reddedildiği Temmuz ayında öğrenildi. 

 İnfaz ertelemesi talebi kabul edilmeyen dördüncü evre kanser hastası Ayşe Özdoğan 2 

Ekim 2021’de tutuklandı. Hasta mahpus 27 Kasım 2021’de tahliye edildi. 

 Daha önce işkence gördüğü, gardiyanlar tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddialarına 

dair soruşturma açılmayan ve Mayıs ayında sürgün edildiği Kandıra 1 No’lu F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan Garibe Gezer 9 Aralık 2021’de şüpheli 

şekilde yaşamını yitirdi. Mektuplarında “yaşadıklarım duyulsun” diyen Garibe Gezer’in otopsi 

işlemlerinde aile ve avukatlarına haber verilmedi, otopsi belgesinde herhangi bir bilgi yer 

almadı. Cenazenin aileye teslimi ve memleketi olan Mardin’in Dargeçit ilçesine götürülmesi 

sırasında hem cenazeye hem aileye hem de ailesi ile dayanışmada bulunmak üzere havaalanında 
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bulunanlara yönelik uygulamalar başlı başına ayrımcılık ve nefret suçu oluşturdu. Cenazenin 

Dargeçit’e nakli sırasında kayyım yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze 

nakil aracı havalimanından cenazeyi almadan geri döndü. 

 Şakran T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan akciğer kanseri hasta tutsak Abdurrazak 

Suyur (56), 14 Aralık 2021’de yaşamını yitirdi. 

 Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutulan ve 29 yıldır tutsak olan hasta tutsak Halil Güneş, 

15 Aralık 2021’de yaşamını yitirdi.  

 Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Vedat Erkmen ise 19 Aralık 2021’de tek kişilik 

hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi 

 Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 2014’ten bu yana tutuklu olan Mustafa 

Akan (33) cezasını altı ay önce tamamlamasına rağmen “pişmanlık” dayatmasını kabul 

etmediği için infazı Aralık ayında ikinci kez 8 aylığına yakıldı. 

 ÖHD İstanbul Şubesi, ÇHD İstanbul Şubesi, CİSST, İHD İstanbul Şubesi ve 

MATUHAY-DER, 1 Aralık 2021’de ÖHD’de yaptıkları ortak basın toplantısı ile Silivri 

Cezaevi Kampüsü’nde bulunan 5 Nolu Cezaevi’ne yapılan baskının ardından zorla sevk 

sırasında ve sonrasında yaşanan hak ihlallerine dair hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu 

okuyan Avukat Destina Yıldız, 2 Nolu Cezaevi’ne sevk edilen 25 tutuklunun 5 Nolu’da 

oldukları sırada yanlarında bulunan kitapların “inceleme” nedeniyle henüz verilmediğini 

kaydetti. Sözlük dışında Kürtçe, Aram Yayınları ve Kürdistan tarihi ile ilgili kitapların 

tutuklulara verilmediğine dikkati çeken Yıldız,  “Koğuşların içerisinde kameraların olduğu ve 

bu kameraların oturma alanını, mutfak kısmını ve tuvalet-banyo kapısını gördüğü; mahpusların 

bu durumu kabul etmediği; bu sebeple mahpusların kameranın üzerini örttükleri; kameranın 

üzerini örttüklerinde ise koğuşa 15-20 infaz koruma memurunun girip kötü muameleye varacak 

söz ve davranışlarda bulunarak kameranın üzerini açtıkları; bu durumun sürekli tekrar ettiği ve 

kameranın üstünü her örttüklerinde kendilerine disiplin soruşturması açıldığı öğrendik” dedi. 

Ayrıca 2 No’lu da bulunan koğuşların havalandırmalarının üzerinde tel örgülerin olduğunu 
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belirten Yıldız, “Spor faaliyetlerine koğuşun tamamının değil, en fazla 10’ar kişinin çıkmasına 

izin verildiği; Yapılan aramalarda mahpusların eşyalarının ve koğuşların tamamen dağıtıldığı; 

mahpuslara koğuşlara geldiğinde yatakların zaten yırtık olmasına rağmen kendilerine yatakların 

yırtık olması gibi nedenlerle disiplin soruşturması açıldığı; hâlihazırda bütün koğuş hakkında 

devam eden 2 tane disiplin soruşturması bulunduğu; bazı mahpuslara 1 yıl önceki disiplin 

soruşturmaları nedeniyle 12 günlük hücre cezası veriliği; bu uygulamalarla mahpusların koşullu 

salıverilme haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı hususları tarafımıza aktarıldı” diye 

belirtti. 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen tutuklulara ise “hapishane kimliği” adı 

altında bir kart verildiğini belirten Yıldız,  “Kartın üstünde mahpusların ismi ile ‘terör suçlusu’ 

oldukları yazdığı; hapishane idaresinin mahpuslara bu kimliği telefon görüşüne çıkarken, aile 

görüşüne çıkarken, sayımda, hastane sevkinde, kısaca tüm aşamalarda ibraz etme zorunluluğu 

olduğunu aktardığı; mahpusların bu durumu kabul etmediği ve bir aydır aile görüşlerine 

çıkmadıkları bu sebeple mahpuslar hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ve kınama cezası 

verildiği tarafımıza aktarıldı” diye belirtti.   

 3 Aralık 2021’de açıklama yapan tutuklu yakınları Silivri 3 Nolu Cezaevi’ndeki 

yakınlarıyla telefon görüşmesi yapabilmek için Türkçe bilme zorunluluğunun getirildiğini ve 

koğuşlarda 20 kişi olmasına rağmen 5 kişilik yemek verildiğini duyurdular. 

 Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde aralarında Ayla Akat Ata’nın da bulunduğu 51 kadın 

tutukluya Kürtçe şarkı söyleyip, halay çektikleri için iletişim veya ziyaretçi yasağı gibi disiplin 

cezalarının verildiği 4 Aralık 2021’de öğrenildi. 

 Urfa 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, 7 Ekim’de koğuşlarına baskın düzenleyip 

darp ettiği tutuklulardan Mehmet Binici'ye "Kürtçe halay" soruşturması başlattığı 4 Aralık 

2021’de öğrenildi. 

 Kasım ayında Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki baskılara karşı 8 mahpusun 

başlattığı açlık grevi eylemine 3 mahpusun daha katıldığı 23 Aralık 2021’de EGE-

TUHAYDER’e gönderilen mektupla öğrenildi. 
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 ÖHD Mersin Şubesi Cezaevi İzleme Komisyonu’nun 6 Aralık 2021’de tutsaklarla 

görüşerek Kahramanmaraş’taki Türkoğlu L Tipi Cezaevi’nde meydana gelen hak ihlallerini 

raporlaştırdı. Raporda, çıplak arama dayatmasının sürdüğü, tedavi hakkının engellendiği ve 

gardiyanların tutukluları tehdit ettikleri belirtildi.   

 Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Faik Taştan, İzzet Kına, Şahin 

Öncü, Hakan Bilekçi ve Kemal Kahraman’ın infazlarını tamamlamalarına rağmen Cezaevi 

İdare Gözlem Kurulu tarafından “iyi halli olmadıkları” gerekçesiyle tahliyelerinin ertelendiği 9 

Aralık 2021’de öğrenildi. 

 Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Aydın Akış’a, 

battaniye, elbise ve özel eşyaları verilmediği ve kaldığı odaya baskın yapılarak semaverine el 

konulduğu belirtildi. 

 Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk sırasında darp edilen Kadri Katar'a cezaevi 

yönetiminin de telefon ve görüş yasağı verdiği öğrenildi. 

 Gebze Kapalı Kadın Cezaevinde tutulan Aslı Calıhan, gözündeki rahatsızlıktan dolayı 

götürüldüğü hastanede kelepçeli muayene dayatmasına maruz kaldı. Kelepçeli muayeneyi 

kabul etmeyen Aslı, muayenesi yapılmadan cezaevine götürüldü. 

 Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mehtap Kıyar, gerekçe gösterilmeden Şakran 

Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. 

 Edirne F Tipi Cezaevi’nden 8 Aralık 2021’de Giresun'daki Espiye L Tipi Cezaevi’ne 

sürgün edilen 5 tutukluya ring aracında montlarının verilmediği, yolda aracın soğutucusunun 

çalıştırıldığı öğrenildi. 

 Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in ölümünü protesto 

eden tutuklulara disiplin soruşturması açıldı. 

 Cezaevinde hayatını kaybeden Garibe Gezer'in ağabeyi Haşim Gezer'in tutuklu 
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bulunduğu Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden kardeşinin taziyesine getirilmesine 

savcılık "güvenlik" gerekçesi ile izin vermedi. 

 Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuklu bulunan Mehmet Hakkı Yıldız'ın 

bölgede yaşanan çatışmaları "savaş" olarak tanımladığı gerekçesiyle infazı yakıldı. 

 28 yıldır tutuklu olan ve 4 yıldır hücrede tutulan kanser hastası Soydan Akay'a dair 15 

Aralık 2021’de değerlendirmede bulunan Cezaevi Gözlem Kurulu, “işbirliğinden uzak tutum 

sergilemesi” gerekçesiyle "iyi halli" olmadığına karar verdi. 

 Antalya S Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Hasan Çelik, cezasını 25 Aralık 2021'de 

tamamlamasına rağmen cezaevi idaresince yapılan değerlendirmede tahliyesi "banyo 

yapmadığı ve personelle geçinemediği" gerekçesiyle 3 ay cezası ertelendi. 

 Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bilal Akbaş 14 Aralık 2021’de 

ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde yaptıkları başvurulara rağmen hastaneye 

götürülmediklerini belirtti. Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bilal Akbaş 

ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde hastaneye götürülmediklerini belirtti. 8 yıldır tutuklu 

bulunan Akbaş, guatr ve böbrek yetmezliği hastalığı bulunuyor. 7 aydır hastaneye sevklerinin 

yapılmadığını belirten Akbaş, kendilerine ağız içi arama dayatıldığını ve bunu kabul 

etmediklerinden dolayı hastaneye sevklerinin yapılmadığını söyledi. Akbaş, hasta tutukluların 

durumunun giderek ağırlaştığını belirtti. 

 Batman Barosu Avukat Sedat Özevin İnsan Hakları Merkezi, Beşiri'de bulunan Batman 

T ve M Tipi cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin düzenlediği rapır 18 Aralık 2021’de 

açıkladı. Baro avukatları, cezaevlerindeki tutuklularla yaptıkları görüşmeler sonucu iletişim ve 

sağlık gibi temel haklarda birçok ihlal tespit etti. Tutuklular, çıplak arama ve kötü muameleye 

maruz kaldıklarını, kamerasız alanlarda darp edildiklerini, spor, kültür ve sanatsal 

faaliyetlerinin engellendiğini avukatlara aktardı. 

 Maraş Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Baran Gül, ailesiyle 

15 Aralık 2021’de yaptığı haftalık telefon görüşmesinde, yaşanan hak ihlallerini aktardı. 
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Kendilerine sıcak su verilmediğini, çift aşı olmayanların görüşe alınmadığını aktaran Gül, 

görüşlerin de 20 dakikayla sınırlı tutulduğunu belirtti. Gül, "Açık görüşte, bize 'ailenizle 

sarılmayacaksınız, elini sıkmayacaksınız' diyor. Yoğun baskı üzerimizde var" dedi. 

 Şırnak’ın Cizre ilçesinde 4 Aralık 2021’de eski korucu Tahir Güven’in öldürülmesinden 

sonra Süleyman Soylu'nun hedef göstermesiyle tutuklananlardan TJA aktivisti Sümeyye Gök, 

Şırnak T Tipi Cezaevi girişinde darp edildi ve çıplak aramaya maruz kaldı. 

 Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde adli bir olaydan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası verilen İlyas Demir (32) 17 Aralık 2021’de yaşamını yitirdi.. 

 Cezaevindeki tutukluların yazılarından oluşan "Firari Yazılar" adlı kitap, yazarlarından 

Ömer Özdurak’a Bolu F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” denilerek verilmedi. 

 17 Aralık 2021’de Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Yasin Eneç isimli siyasi 

tutuklunun asker ve gardiyanların saldırısına maruz kalması sonucu kafatasında kırıklar 

oluştuğu öğrenildi. 

 Batman’da yeni açılan Beşiri Kampüs Cezaevi’nde tutulan, 4 kez ağırlaştırılmış hapis 

cezası hükümlüsü Vedat Duyuş (24), cezaevinde tutukluların maruz kaldığı hak ihlallerini 

Mardin'de yaşayan ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde aktardı. 19 Aralık 2021’de 

ailesi ile 20 dakikalık telefon görüşmesi yapan Duyuş, tutukluların maruz kaldığı hak 

ihlallerinin arttığını, hak ihlallerinin fiziki saldırılara dönüştüğüne dikkati çekti. Duyuş’un 

kardeşi Hunaf Duyuş, yaptıkları telefon görüşmesinde kardeşinin kendilerine cezaevinde keyfi 

uygulamaların arttığını söyledi. 

 Kaleme aldığı mektupla yaşadıkları hak ihlallerini aktardıktan sonra Bünyan 1 Nolu 

Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden Bolvadin T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen Davut 

Başkan, Aralık ayında gönderdiği mektupta ölümle tehdit edildiğini söyledi. 
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DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

2021 yılının öne çıkan yargılamaları “örgüt propagandası yapmak” ve “cumhurbaşkanına 

hakaret etmek” suçlarını düzenleyen Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi ile TCK’nin 

299. maddesi oldu. 

 Basın İlan Kurumu, ‘RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme’ 

başlıklı haberi nedeniyle Ocak ayında Birgün Gazetesi’ne 3 gün ilan kesme cezası verdi. 

 Adıyaman’da yayın yapan Gerger Fırat Gazetesi Haber Müdürü Özgür Boğatekin’e 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 

Ocak ayında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. 

 Basın İlan Kurumu, Evrensel Gazetesi’ne Cumhuriyet Gazetesi’nde çalışan 

gazetecilerin ifadeye gitmesini haberleştirdiği için Ocak ayında 3 günlük ilan kesme cezası 

verdi. 

 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 5 

Ocak 2021’de İstanbul’da evine yapılan baskınla gözaltına alınarak, Antalya'ya götürülen 

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 8 Ocak 

2021’de tutuklandı. 

 Basın İlan Kurumu (BİK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir 

Şahin’in şikâyeti üzerine Birgün Gazetesi’ne Ocak ayında 2 gün daha ilan kesme cezası verdi. 

 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin ana 

davasında Şubat ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemal Sancılı, İnan 

Kızılkaya ve Eren Keskin’e “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay, Zana Kaya’ya ise “örgüt 

propagandası” iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 

 Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan 8 kişi 

5 Şubat 2021’de gözaltına alındı. 
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 Çorlu Tren Katliamında oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz, 'kamu görevlilerine 

hakaret' suçlamasıyla Şubat ayında 8 bin 840 TL para cezasına çarptırıldı. Kazanın nedenlerini 

araştıran gazeteci Mustafa Hoş’a ise 40 bin TL tazminat cezası verildi. 

 TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, Gezi eylemleri sırasında dönemin başbakanı 

Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılandığı davanın Şubat 

ayında görülen duruşmasında 7 bin 80 TL para cezası verildi. 

 Gazeteci Alican Uludağ, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı 

hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın Şubat ayında görülen duruşmasında 10 ay hapis 

cezası aldı. 

 Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, Mücadele Birliği Gazetesi Genel 

Yayın Yönetmeni Süleyman Acar ve gazetenin muhabiri Serpil Ünal  “Zeytin Dalı” 

operasyonuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek "örgüt 

propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. 

 Twitter'da “Ey IBAN edenler" diye mesaj atmakla suçlanan gazeteci Hakan Aygün'e 7 

ay 15 gün hapis cezası verildi. 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a "hakaret" suçlamasıyla yargılanan 

Hüseyin Gör'e duruşmasız 8 ay 25 gün hapis cezası verildi. 

 Gazeteci Ali Ergin Demirhan’a Sendika.Org'da yayınlanan haberler gerekçesiyle açılan 

davada “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla 7 bin TL para cezası verildi. 

 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un dört maaş aldığı yönündeki 

paylaşımla ilgili olarak, "ohhhh yiyin bakalım boğazınıza dizilsin milyonlarca yoksul insanın 

hakkı" yazan avukat Neslihan Ceylan'a 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla Nisan ayında 

dava açıldı. 

 Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında, Ermeni Soykırımı’na ilişkin yayımladıkları 
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bildiri nedeniyle Nisan ayında soruşturma başlatıldı. 

 Sosyal medya hesaplarından Türk pasaportunu aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptıkları 

iddiasıyla gözaltına alınan K.Ö. (23) ve N.Y. (23) hakkında Nisan ayında 'devletin egemenlik 

alametlerini aşağılama' suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol tedbirleri 

uygulandı. 

 Jin News’in yayın yaptığı 3 internet sitesine Nisan ayı içerisinde erişim engeli getirildi. 

 Diyarbakır’da DBP basın çalışanı İsmail Bardakçı'ya “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 

iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Mezopotamya Ajansı’nın yayın yaptığı internet sitesine Nisan ayı içerisinde 2 defa 

erişim engeli getirildi. 

 Kürt siyasetçi Mahmut Alınak hakkında yıllarca önce yazdığı bir makale nedeniyle 

“Halkı suç işlemeye tahrik etmek” iddiasıyla Mayıs ayında dava açıldı. 

 Barış Annesi Fatma Turan'a, “Halkı kin ve nefrete alenen tahrik” ve “Suç ve suçluyu 

övmek” iddialarıyla Mayıs ayında 10 ay 25 gün hapis cezası verildi. 

 Oyuncu Ezgi Mola hakkında, İpek Er’in tecavüz faili Musa Orhan’a “hakaret” ettiği 

gerekçesiyle Haziran ayında dava açıldı. 

 Milletvekilliği düşürüldükten sonra tutuklanan DTK Eşbaşkanı Leyla Güven'e verilen 

22 yıl 3 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından Haziran ayında onandı. 

 Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan Azadiya Welat gazetesi eski Yazı İşleri 

Müdürü İsmail Çoban'a Haziran ayında 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 24 Haziran 2021 tarihinde Jinnews'in internet sitesine Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza 

Hâkimliği kararıyla erişim engeli kondu. 
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 Batman’ın Kozluk İlçesi’nin köylerinde 16 gündür devam eden su kesintisiyle yaşanan 

sorunları katıldığı bir televizyon programında anlatan HDP Batman İl Eş başkanı Ömer Kulpu 

hakkında Temmuz ayında soruşturma başlatıldı. 

 “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” şiarıyla Van’da düzenlenen ‘Kadın Buluşması’ öncesi 

sanal medya hesaplarında videolu paylaşım yaparak katılım çağrısında bulunan 7 kadın 

hakkında Temmuz ayında iddianame hazırlandı. 

 Adalet Bakanlığı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve 10 Yönetim Kurulu üyesi 

hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Temmuz ayında 

soruşturma izni verdi. 

 Mezopotamya Ajansı muhabiri Zeynep Durgut, yaptığı haberler gerekçesiyle "suç ve 

suçluyu övmek" iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında Temmuz ayında ifadeye çağrıldı.   

 Bitlis’te 60 yaşlarındaki bir şahsın 16 yaşlarındaki bir kız çocuğunu sokakta zorla 

öperek istismar ettiği görüntüleri yayınladığı için “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” 

gerekçesiyle 5 ay hapis cezası alan Bitlis News genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi Sinan 

Aygül 1 Temmuz 2021’de Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumuna giderek teslim oldu. 

 Yaptığı haber nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” suçlamasıyla yargılanan 

gazeteci Cem Şimşek’e 8 Temmuz 2021’de Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar 

duruşmasında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. 

 Görevden alınarak yerine kayyım atanan Eğil (Diyarbakır) Belediyesi Eş başkanı 

Gülistan Ensarioğlu'na Temmuz ayında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Mardin’de HDP Midyat önceki dönem İlçe Eş başkanı Filiz Işık'a Temmuz ayında 6 yıl 

10 ay 15 gün hapis cezası verildi. 

 Konya katliamıyla ilgili sanal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan gazeteci 

Özgür Boğatekin hakkında Ağustos ayında soruşturma açıldı. 
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 Türkiye'nin birçok yerinde Ağustos ayında çıkan orman yangınlarıyla ilgili sosyal 

medyada yapılan "Help Turkey" paylaşımlarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

soruşturma başlatıldı. 

 Ağustos ayında Jinnews’in jinnews30.xyz adlı internet adresine 32’nci kez erişim engeli 

getirildi. 

 “Yıkımı yapıp kaybolmuşlar” başlıklı haberinde Van’ın Muradiye Belediyesi’ne atanan 

kayyım Harun Yücel'e “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan JinNews Van muhabiri 

Hikmet Tunç’a Ağustos ayında görülen karar duruşmasında 8 ay 22 gün hapis cezası verildi. 

 Mezopotamya Ajansı muhabiri Öznur Değer hakkında Konya’da Dedeoğulları 

ailesinden 7 Kürt yurttaşın katledilmesine dönük paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek halkı 

kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiası ile Eylül ayında soruşturma başlatıldı. 

 Jinnews’in yayınını sürdürdüğü “jinnews32.xyz” ve “jinnews34.xyz” internet 

adreslerine erişim Eylül ayında Diyarbakır 5’inci Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla engellendi. 

 İHD Adana Şube Başkanı Avukat Yakup Ataş hakkında Ermeni Soykırımı'na ilişkin 

yaptığı açıklama gerekçe gösterilerek Eylül ayında soruşturma açıldı.   

 Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan’a duruşmalardan sonraki 

açıklamaları nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla Eylül ayında dava açıldı. 

 Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya hakkında Twitter paylaşımları gerekçe gösterilerek 

Eylül ayında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Jinnews’in Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Havva 

Nur Çalışkan’ın ölümüne ilişkin geçtiği habere Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği’nce Ekim 

ayında erişim engeli getirildi. 

 Elazığ’da Kasım ayında Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan Hifzullah 

Kutum’a, sosyal medya hesabından yaptığı "Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî 
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Kurdistan” paylaşımı gerekçesiyle dekanlık tarafından uyarı cezası verildi. Daha sonra 

görevden alınarak tutuklanan Kutum bir süre sonra tahliye edildi. 

 Dersim ilinde Alevilerde yeni yılı karşılama anlamına gelen ve geleneksel olarak Aralık 

ayının son üç günü kutlanan Gaxan’a ilişkin yaşlı bir kadın yurttaştan röportaj alan PİRHA 

Dersim muhabiri polislerce engellendi. 

 Van’da gazete dağıtımcılığı yapan Özgür Ali Ağaoğlu’nu gözaltına alan polis, 200 adet 

Yeni Yaşam ve Xwebûn gazetesine de el koydu. 

 Bir yurtta öğrencinin öldürülmesi sonrası haber takibi için Antalya'ya giden gazeteci 

Hazar Dost'un, havalimanında gözaltına alındığı belirtildi. 

 CFWIJ, yayınladığı hak ihlalleri raporunda Türkiye'de kadın gazetecilere yönelik hak 

ihlallerinin yüzde 244 arttığını açıkladı. Türkiye’de gazetecilere yönelik uygulanan sindirme 

politikaları arasında en çok yasal yolla taciz, alanda haber yapan gazetecilerin uğradığı polis 

şiddeti ve keyfi yapılan gözaltılar yer alıyor. Sadece bu yıl kadın gazetecilere açılmış 94 ayrı 

dava açıldı, 82 kadın gazeteci alanda haber takibi yaparken fiziksel saldırı ve engellemelere 

maruz kaldı. 18 kadın gazeteci gözaltına alındı. 2020 yılına kıyasla Türkiye’de kadın 

gazetecilerin uğradığı hak ihlallerinde yüzde 244,11'lik bir artış gözlemledi 

 Türkiye’nin farklı kentlerindeki üniversite öğrencileri, yüksek ev kiraları ve yurt 

sorununa tepki göstermek için Ankara’daki düzenleyecekleri ‘Barınamıyoruz’ eylemini takip 

eden gazeteciler Hilal Işık, Yağmur Kaya,  Nebiye Arı ve ismi öğrenilemeyen çalışma arkadaşı 

gözaltına alındı. 

 Evrensel yazarı Ender İmrek hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar 

Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 

 Jinnewseait olan “@jinnewshaber” kullanıcı adıyla haber paylaşımlarımı yaptıkları  

“Jinnews Haber” Instagram hesabı kapatıldı. Instagram, haberlerini “toplum kurallarına aykırı 

bulduğuna” ve bu gerekçeyle kapattığına dair bildirim gönderdi. 
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 CHP 26. Dönem İzmir Milletvekili ve BirGün yazarı Zeynep Altıok Akatlı 

"Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 11 ay hapis cezası verildi. 

 Sanatçı Ferhat Tunç’un sanal medya hesapları üzerinden Riena katliamı hakkında 

yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı. 

 Twitter hesabında Hoşça Ğalın ben gidiyorum yazan üniversite öğrencisine soruşturma 

başlatıldı. 
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TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

Toplantı ve gösteri özgürlüğüne dair müdahale, engelleme ve saldırılar 2021 yılının hak ihlalleri 

açısından belki de temel karakteristiği olmuştur. 

1 Mayıs eylemlerinden grevlere, öğrenci eylemlerinden kadınların protestolarına 2021’de 

yüzlerce eyleme kolluk kuvvetleri müdahale etti. Söz konusu müdahalelerde kolluğun 

kullandığı temel silah ise gaz bombası oldu.  

 Şırnak Valiliği, il genelinde bulunan 15 bölgeyi ocak ayından itibaren bir yıl süreyle 

“geçici özel güvenlik bölgesi” ilan ederek, sivillerin girişine yasakladı. 

 Ankara’da 14 Ocak 2021’de, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestolarına 

destek vermek amacıyla yapılan eyleme polis müdahale etti, 30 kişi gözaltına alındı. 

 Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik ağırlaştırılan tecride karşı cezaevlerinde başlatılan 

açlık grevi eylemi sürerken, Ocak ayında Batman M Tipi Kapalı Cezaevi çevresinde eylem ve 

etkinlikler 14 günlük süreyle valilik iznine bağlandı. 

 Ocak ayında Adana Kadın Meclisi üyesi 2 kadına, erkekler tarafından öldürülen 

kadınların fotoğraflarını astıkları gerekçesiyle 24 bin TL para cezası kesildi. 

 Şanlıurfa Valiliği, Ocak ayı içerisinde kent merkezi ve ilçelerinde yapılması muhtemel 

tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün süre ile yasaklandığını duyurdu. 

 Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım Rektör Melih Bulu'ya karşı başlatılan 

protestolarda bugüne kadar 563 öğrenci gözaltına alındı, 10'u tutuklandı, 24'üne ise ev hapsi 

verildi. 2 Şubat’ta, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlerde 159 öğrenci gözaltına 

alındı, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile dayanışmak amacıyla Ankara'da öğrencilerin 

Kızılay Meydanı'ndaki eylemine polis sert müdahalede bulundu. Eylemlere plastik mermi ve 

biber gazı ile müdahale edildi.  3 Şubat’ta İzmir'de düzenlenen Boğaziçi ile dayanışma eylemine 

polis müdahalesi gerçekleşti. Polisin gaz bombası kullandığı eylemde birçok kişi gözaltına 
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alındı. Yine aynı kapsamda Bursa, Samsun, Adana ve Çanakkale’de ise 45 kişi gözaltına alındı. 

Bu süreç boyunca yaşanan tüm gözaltılarda kötü muamele ve işkence olayları yaşandı. Ters 

kelepçe, darp, çıplak arama, cinsel taciz, su verilmemesi yapılan uygulanan işkencenin başında 

geldi.  

 4 Şubat 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Birleşik Mücadele Güçleri’nin, 

kuruluşunu duyurmak için yapılacak basın açıklamasına katılmak için Halkların Demokratik 

Partisi (HDP) Kadıköy ilçe binasından açıklamanın yapılacağı yere doğru yapılan yürüyüşe 

yönelik polis müdahalesi sonucu ters kelepçe takılarak gözaltına alınan 61 kişi 24’ü ev hapsi 

tedbiri ve 29’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 Şubat 2021 tarihinde sevk edildikleri 

mahkeme tarafından serbest bırakıldı.  

 Ankara’da 20 Şubat 2021’de Kuğulupark’ta “Kadın üniversitesi istemiyoruz” eylemine 

yönelik polis saldırısında 8 kadın darp edilerek gözaltına alındı. 

 Hatay Valiliği, 4 - 18 Şubat 2021 tarihleri arasında il genelinde açık ve kapalı alanlarda 

konser, şenlik, festival gibi etkinliklerin yanında her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığını 

duyurdu. 

 Çanakkale Valiliği 4 Şubat 2021’de kent genelinde 15 günlük eylem yasağı ilan etti. 

 Hakkari Valiliği, 15 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında kent genelinde "her türlü sesli 

ve görsel faaliyetler, dilek feneri/balon uçurtmak" dahil olmak üzere açık alanda her türlü eylem 

ve etkinliğin yasaklandığını duyurdu. 

 Mardin Valiliği, 6 Şubat 2021’de kentte 15 günlük eylem etkinlik yasağı kararı alarak, 

farklı kentlerden belirlenen araç ve şahısların kente girişlerine izin verilmeyeceği duyurdu. 

 6 Martta 8 Mart Kadın Platformu öncülüğünde İstanbul'da "Özgürlüğümüzü 

Kazanacağız"  şiarıyla düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması" mitingi sonrası polis LGBT+ 

bireylerini darp ederek en az 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınlardan 2 kişiye ev 

hapsi verildi. Görüntü almak isteyen gazeteci ise darp edildi. İstanbul’da feminist gece 
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yürüyüşünü engellemek için İstiklal caddesine çıkan yollar kapatıldı. Bu yürüyüşe katılan en az 

on kadın gözaltına alındı. 

 Osmaniye Valiliği 1 Mart 2021’de yaptığı açıklamayla, toplantı, gösteri yürüyüşü ve 

basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 Mart 2021’e kadar yasaklandığını duyurdu. 

 İstanbul’da 6 Mart 2021’de ‘8 Mart Kadın Platformu’ öncülüğünde düzenlenen "Büyük 

Kadın Buluşması" mitingi sonrası polis LGBT+ bireylerini darp ederek en az 9 kişiyi gözaltına 

aldı. Gözaltına alınan kadınlardan 2 kişiye ev hapsi verildi. Görüntü almak isteyen gazeteci ise 

darp edildi. 

 İstanbul’da 8 Mart 2021’de feminist gece yürüyüşünü engellemek için İstiklal caddesine 

çıkan yollar kapatıldı. 

 AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının saldırısında 

eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar, Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet" talebiyle 

başlattığı oturma eyleminin 7'nci gününde gözaltına alındı. Şenyaşar Ailesi’nin adliye binası 

önünde başlattığı oturma eylemi sebebiyle, ailenin adliye bahçesine girmesi de yasaklandı. 

 Şanlıurfa'da 21 Mart 2021’de Newroz kutlaması sırasında “toplantı gösteri ve yürüyüş 

kanununa muhalefet” gerekçesiyle polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 

 Osmaniye’de, "Newroz ateşiyle direnelim, özgürleşelim” şiarıyla gerçekleştirilmek 

istenen Newroz kutlaması için yapılan başvuruya önce izin veren valilik, kutlama öncesi ise 

yasak getirdi. Kutlama öncesi Newroz alanına gelen polis, Newroz Tertip Komitesi tarafından 

valiliğe sunulan pankartların yasaklandığı gerekçesiyle kutlamaya izin verilmeyeceğini belirtti. 

Newroz alanına gelen çok sayıda kişiye de, koronavirüs tedbirleri gerekçesiyle idari para cezası 

kesildi. 

 Konya’nın Gölyazı köyünde Newroz kutlamak isteyen 11 genç gözaltına alındı. 

 Adana’da 20 Mart 2021’de düzenlenen Newroz kutlamasında polis ekipleri en az 8 
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kişiyi gözaltına aldı. Polislerce darp edilerek gözaltına alınan Avukat Özgür Yakut'un 

ezilmeden ötürü ayağının alçıya alındığı öğrenildi. 

 Diyarbakır’da 21 Mart 2021’de kutlanan Newroz şöleni sonrasında polis ekipleri çeşitli 

gerekçelerle en az 100 kişiyi gözaltına aldı. 

 Adana Emniyeti, 8 Mart mitingi tertip komitesine “LGBTİ+’larla ilgili döviz, flama, 

afiş ve bayrakların alana alınmayacağını” söyledi. 

 Muş Valiliği, “askeri operasyonlara karşı yapılacak eylemler” gerekçesiyle 

kentteki tüm eylem ve etkinlikleri Nisan ayında 15 gün boyunca yasakladı. 

 Dersim’de Newroz kutlamasına katılan 35 kişiye, halay çektiği gerekçesiyle 4 

Nisan 2021’de 427'şer TL para cezası verildi. 

 Siirt Valiliği, kent genelinde yapılacak her türlü eylem ve etkinliği koronavirüs 

salgınını gerekçe göstererek Nisan ayında 15 gün süreyle yasakladı. 

 Eskişehir'de Newroz kutlamaları öncesi bildiri dağıtan 3 HDP'liye 7 Nisan 2021’de 

39 bin 711 TL idari para cezası kesildi. 

 Mardin Valiliği Nisan ayından yaptığı açıklamayla kent genelinde 30 günlük eylem 

ve etkinlik yasağı kararı aldığını duyurdu. 

 Denizli Valiliği koronavirüs tedbirleri gerekçesi ile Nisan ayında 1 ay süreyle tüm 

açık alanlarda eylem, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı. Açıklamaya göre 

yasak 1 Mayıs’ı da kapsıyor. 

 15 Nisan 2021’de yapılan valilik açıklamasıyla Hakkâri’de 2016 yılından bu yana 

devam eden eylem ve etkinlik yasağı bir kez daha uzatıldı. 

 İstanbul'un Kartal İlçesi’nde Nisan ayında açıklama yapan Kaymakamlık her türlü 

eylem ve etkinliği 1 ay boyunca yasakladı. 
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 Kocaeli Valiliği Nisan ayında aldığı kararla kent genelinde tüm eylem ve 

etkinliklerin 17 Mayıs 2021’e kadar yasaklandığını duyurdu. 

 HDP İstanbul İl Örgütü Nisan ayında, ilçe örgütlerinin tümüne İstanbul 

Sözleşmesine dair pankart asma kararı aldı. Karar kapsamında il ve ilçe örgütlerine 2021 yılının 

ilk 3 ayında katledilen 88 kadının isminin yer aldığı “İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı 88 

kadın yaşıyor olacaktı”, “İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz” ve “İstanbul Sözleşmesi 

yaşatır” yazılı pankartlar asılması sonrası il ve ilçe örgütlerine giden polisler, pankart 

asılmasının yasaklandığına dair tebligat getirdi. 

 Ankara’nın Mamak ilçesinde 28 Nisan 2021’de 1 Mayıs Platformu’ndan 6 kişi 

bildiri dağıtırken gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 1 Mayıs 2021’de İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’na çıkmak 

isteyen kitle örgütleri ve sendika üyelerinin de aralarında bulunduğu en az 220 kişi darp edilerek 

gözaltına alındı. 

 Ankara’da 1 Mayıs için toplanan 34 kişi polisler tarafından engellenerek gözaltına 

alındı. 

 Trabzon'da 1 Mayıs kutlamasına müdahale eden polisin toplanan grupların üstüne araç 

sürmesi sonucu Halkevleri GYK üyesi Berna Demirtaş yaralandı. 

 Artvin ve ilçelerinde 1 Mayıs İşçi Bayramı için kutlama yapmak isteyen en az 25 kişi 

gözaltına alındı. 

 İzmir’deki müdahalelerde ise en az 20 kişi gözaltına alındı. 

 1 Mayıs eylemlerinde gözaltına alınan 256 kişiye tam kapanmada "sokağa çıkılması" 

gerekçe gösterilerek toplamda 888 bin lira para cezası kesildi. 

 11 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanışının 10. yılında Taksim'de 

eylem yapan Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi’nden 3 kadın darp edilerek gözaltına alındı. 
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 17 Mayıs 2021’de Batman Valiliği önünde “Pandemide 102 müzisyen intihar etti” 

döviziyle eylem gerçekleştiren müzisyen İbrahim Ethem Tüzer gözaltına alındı. 

 17 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da, İkizdere'de yaşanan doğa talanını protesto etmek için 

Cengiz Holding önüne gelen Gençlik Hareketi Koordinasyonu üyesi 13 kişi gözaltına alındı. 

 20 Mayıs 2021 tarihinde İsrail’in Filistin’e saldırılarını protesto etmek için Taksim 

Meydanı’nda açıklama yapan gençlere müdahale eden polis, 18 kişiyi gözaltına aldı. 

 27 Mayıs 2021 tarihinde Artvin’in Hopa ilçesinde çay kotasının kaldırılması için eylem 

yapan üreticilere polis saldırdı, 10 kişi gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 31 Mayıs 2021 tarihinde Kocamustafapaşa Mahallesi’nde Gezi Parkı 

direnişinin yıldönümü nedeniyle açıklama yapmak isteyen 13 kişi gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 1 Haziran 2021 tarihinde Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla 

toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 

 Siirt Valiliği 1 Haziran 2021’de yaptığı açıklamayla kent genelinde yapılacak eylem ve 

etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. 

 İstanbul’da 5 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy’de açıklama yapmak isteyen EMEP, 

HDP, Halkevleri, TİP ve TÖP üyelerine müdahale eden polis ekipleri 32 kişiyi gözaltına alındı. 

 Van Çevre Derneği (ÇEV-DER) ile Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 

Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) yöneticilerinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü 

nedeniyle Van’ın Erciş ilçesinde bulunan Zilan Çayı üzerinde yapacağı incelemeye jandarma, 

eylem ve etkinlik yasağı gerekçesiyle izin vermedi. 

 7 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı çıktıkları için 

haklarında dava açılan 33 kadının ilk duruşması öncesi kadınlar, adliye önünde açıklama 

yapmak istedi ve davada yargılanan kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kadın 

gözaltına alındı. 
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 16 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da bir araya gelen emek örgütlerinin yapmak istediği 

basın açıklamasına polis müdahale etti, 6 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 

 24 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun İstanbul 

Sözleşmesi’ne dair Danıştay önünde yapmak istediği açıklama polislerce engellendi. 

 İstanbul’da 24 Haziran 2021’de Deniz Poyraz anmasına katıldıkları için TJA aktivisti 

Saliha Yöyler, HDP İl yöneticisi İsmail Çelik, HDP Esenyurt ilçe yöneticileri Kerem İpekli, 

Murat Turgut ve Cahit Alkan, HDP Esenyurt eski ilçe eşbaşkanları Nedim Karçık ve Ayfer 

Yılmaz, Hanım Sever, Refik Karçik, Fikret Tekin gözaltına alındı. 

 1 Temmuz 2021’de Van’da 5 yıldır kesintisiz süren 15 günlük eylem etkinlik yasağı 

yeniden ilan edildi.  

 Grup Yorum’un 1 Temmuz 2021’de internet ortamında vereceği konser, Beyoğlu 

(İstanbul) Kaymakamlığı tarafından yasaklandı 

 2 Temmuz 2021’de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2021 mezuniyet töreninde 

"İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ve "unutMADIMAKlımda" yazılı tişört giyen öğrencilere özel 

güvenlik birimi müdahale etti. 

 5 Temmuz 2021’de HDP Hakkari İl Örgütü’nün parti binası önüne getirilen gruba karşı 

yaptığı açıklama engellenmeye çalışıldı.  Bir polis amirinin, sakız çiğneyerek Milletvekili Sait 

Dede’ye karşı “Haydi basın açıklaması yapabiliyorsanız, yapın” ifadeleri dikkat çekti. 

 16 Temmuz 2021’de Hakkâri’de 2016 yılından bu yana devam eden eylem ve etkinlik 

yasağı, bir kez daha bir ay süresince uzatıldı. 

 16 Temmuz 2021’de Siirt Valiliği, kent merkezinde 15 gün boyunca eylem ve etkinlik 

yapılmasını yasakladı. 

 İstanbul’da 1 Ağustos 2021’de HDP’nin Esenyurt Meydanı’nda gerçekleştirdiği halk 

buluşmasına katılmak için giden HDP Sultangazi İlçe Örgütü üye ve yöneticisi 15 kişi yolda 
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gözaltına alındı. 

 Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen Linyit Maden Ocağı’na 

karşı bölge halkının nöbet eylemini engellemek için 10 Ağustos 2021’de bölgeye gelen 

jandarma, valiliğin “ormanlara giriş yasağı” kararını gerekçe göstererek, nöbet eyleminin 

sonlandırılması ve köylülerin alanı terk etmelerini istedi. Köylülerin alanı terk etmemesi 

üzerine nöbet eylemine müdahale eden jandarma, köylüleri alandan çıkarttı. 

 Van’da 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı, Ağustos 

ayında 15 günlüğüne bir kez daha uzatıldı. 

 Mardin Valiliği 1 Eylül 2021’de kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı 

getirdi. Valilikten yapılan açıklamada yasak gerekçesi olarak Demokrasi Partisi (DEP) Mardin 

Milletvekili Mehmet Sincar'ın 4 Eylül 1993'te katledilmesinin yıl dönümünü gösterdi. 

 19 Eylül 2021 tarihinde Mardin Valiliği, Apê Musa’nın kabrinin bulunduğu Sitîlîlê 

köyünde gerçekleştirilecek anma etkinliği gerekçesiyle, kentte 15 gün eylem ve etkinlik yasağı 

kararı aldı. 

 Adana'da 12 Eylül askeri darbesi sonrası idam edilen Devrimci Yol üyelerinden Mustafa 

Özenç'i mezarı başında anan 25 kişiye Ekim ayında soruşturma açıldı. 

 MKM'nin İstanbul Valiliği'nden izin alınarak 17 Ekim 2021’de yapılması planlanan 30. 

yıl özel konseri, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 'milli güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı. 

Kararı protesto eden HDP Gençlik Meclisi’nin açıklamasına müdahale eden polis, 12 kişiyi 

gözaltına aldı. 

 25 Ekim 2021 tarihinde Van-Hakkâri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Yaviç ile TİHV 

Temsilcisi Sevim Çiçek açıklama yapmak istedikleri hastane önünde gözaltına alındı. 

 Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri’ne atanan kayyımları yaptıkları 

basın açıklamasıyla protesto eden 9 avukat hakkında Kasım ayında dava açıldı. 
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 Mardin Valiliği Kasım ayında, kent genelinde rutin hale getirdiği 15 günlük eylem ve 

etkinlik yasağını yeniden uzattı ve gerekçe olarak sonlandırılmış olan açlık grevlerini gerekçe 

gösterdi. 

 14 Kasım 2021 tarihinde Van’da zamlara tepki gösteren Abdullah Onar adlı esnaf, 

valiliğin eylem ve etkinlik yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 16 Kasım 2021’de ‘Artık yeter geçinemiyoruz, 

yönetemiyorsunuz; istifa edin’ çağrısıyla yapılmak istenen açıklama Kaymakamlık kararıyla 

yasaklandı. Polis anonsunun ardından tencere tava ile yasak kararını protesto eden yurttaşlara 

polis müdahale etti 1 kişi gözaltına alındı. 

 28 Kasım 2021’de Ankara’da  “hükümet istifa” eylemlerine yönelik polis saldırısında 

19 kişi gözaltına alındı. 

 Ankara Kadın Platformu'nun “yaşam zinciri” eylemine katılan ve aralarında MA 

muhabiri Eylem Akdağ’ın da bulunduğu 33 kadın hakkında Şubat ayında 2911 sayılı Yasaya 

muhalefet etmek suçlamasıyla dava açıldı. 

 Sağlık emekçilerinin Mardin’de başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi, valiliğin 

“eylem-etkinlik yasağı” gerekçe gösterilerek engellenmek istendi. 

 Urfa Adliyesi önünde adalet talebiyle nöbet tutan Emine Şenyaşar, 10’uncu kez “kamu 

memuruna hakaret” gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.   

 Urfa Valiliği, HDP Gençlik Meclisi'nin uyuşturucuya karşı bildiri dağıtmasını 

yasakladı. 

 8 Aralık 2021 tarihinde HDP Diyarbakır İl Örgütünün, cezaevlerine ilişkin yapmak 

istedikleri açıklaması polis tarafından engellendi. 

 Mersin Kadın Platformu, daha önce boşandığı Metin Masat tarafından 17 Aralık 

2021’de katledilen Feriha Temiz için yapmak istediği açıklama engellenmek istedi. Polis, 
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kadınların katliamın yapıldığı alana yürümelerine izin vermedi. Polisin tutumuna tepki gösteren 

kadınlar, oturma eylemi yaptı. Polisin engellemelerine rağmen alana gitmek isteyen kadınların 

elinde bulunan pankarta polis tarafından el koyuldu. 

 Şenyaşar ailesinin kış ayları nedeniyle Urfa Adliyesi önünde çadır kurma talebini 

Valilik reddetti. 

 Urfa Adliyesi önünde Adalet Nöbetini sürdüren Emine Şenyaşar, 11'inci kez ifadeye 

çağrıldı. 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

AİHM Büyük Dairesi, 2020’nin son günlerinde Demirtaş’ın hak ve özgürlüklerinin ihlâl 

edildiğine karar vermiş ve derhal serbest bırakılmasını talep etmişti. Başta Demirtaş olmak 

üzere tutuklu olan milletvekili ve diğer siyasetçilerimizi etkileyen karar sonrası Demirtaş, 

Demirtaş serbest bırakılmadığı gibi, bir yılı aşkın süredir iddianamesiz bir şekilde tutuklu 

olduğu diğer soruşturmada iddianame hazırlanmıştır. Devlet görevlileri Demirtaş’ı ve 

yargılandığı davayı hedef alan açıklamalarda bulunmuş, masumiyet karinesi ilkesine aykırı 

olarak Demirtaş’ı “terörist” olarak yaftalamış, yargılandığı davalarda bir an evvel hükümlü hale 

getirilmesi için yerel mahkemelere mesaj vermiş ve AİHM kararının bağlayıcı olmadığını dile 

getirmiştir. Kararın ardından Demirtaş’ın serbest bırakılması için yapılan tahliye talepleri ve 

tutuklama kararına itirazlar, reddedilmiştir. 

 Aralarında Demirtaş’ın da olduğu 108 kişi hakkında 30 Aralık 2020 tarihinde iddianame 

hazırlanmış, 3.530 sayfalık iddianame 7 Ocak 2021 tarihinde kabul edilmiştir. İddianamede 

Demirtaş, 2014-2019 yılları arasını kapsayan haberlere konu açıklamaları delil olarak 

gösterilerek örgüt yöneticilerinden talimat almak ve 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan şiddet 

olaylarının sorumlusu olmakla suçlanmış, yapılan tensiple de Demirtaş’ın tutukluluk hâlinin 

devamına karar verilmiştir. Hem Demirtaş hem de diğer siyasetçilerimiz hakkında haksız, 

delilsiz, talimatla bir dosya hazırlanmıştır. Kobani kumpas davasının ilk duruşması 26 Nisan 

2021’de görüldü. Daha ilk duruşmasında salon dışında çıkarılan engellemelere, salonda polis 

ve asker gölgesi altında yapılan yargılamaya, hukuksuzluklara karşı itiraz ve protestolara sahne 

oldu. Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan’ın yer aldığı HDP Meclis Grubu’nun 

salon önünde açıklama yapması engellenirken, diğer tarafta Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü 

ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi bir grubun ellerinde bayraklarla salon önüne kadar gelip, HDP 

karşıtı gösteride bulunulmasına engel olunmadı. Salon dışında kendisini bu şekilde gösteren 

tutum, içeride de farklı olmadı. Mahkeme heyeti, tutuklu siyasetçilerin ve avukatlarının temel 

hukuki taleplerini yok sayıp, görmezden gelerek bir yargılamaya koyuldu. Salona girmek 

isteyen savunma avukatları içeri alınmadı. Avukatların talepleri tutanağa geçirilmezken 

protestoları zapta geçirildi. İddianame okunduğu sırada SEGBİS’le bağlanan tutuklu 
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siyasetçiler ise duymadıklarını, görüntünün durdurulduğuna dair şikâyetlerini ellerindeki 

kâğıtlara yazarak duyurmaya çalıştılar. Siyasetçilerin iddianameyi duyup duymadığına kulak 

asmayan mahkeme heyeti, iddianameyi okutmaya devam etti. 

 Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş hakkındaki AİHM kararının ‘ilk 

tutuklulukla ilgili olduğunu, mahkemeleri yönünden bağlayıcılığı olmadığını’ savundu. 

 Kuruluşlarının üzerinden geçen 3 yıla rağmen kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı 

tarafından kabul edilmeyen ve İnsan ve Özgürlük Partisi’nin (PİA) kuruluş dilekçesi Ocak 

ayında da kabul edilmedi. 

 Katıldığı DTK etkinlikleri nedeniyle hakkında dava açılan Diyarbakır Barosu eski 

başkanı Mehmet Emin Aktar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 İstanbul’da yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkan 

Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında örgüt üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep 

edildi. 

 HDP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme başlattı. Yargıtay 

Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın 

da arasında bulunduğu 108 sanıklı Kobani iddianamesinin ekleriyle birlikte kendilerine 

gönderilmesini istedi. 

 17 Mart tarihinde HDP’li vekil Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü. 

21 Mart tarihinde TBMM’de Adalet Nöbetini sürdüren Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 

civarı gözaltına alındı. Sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdikten 

sonra Gergerlioğlu’nun bulunduğu kata 100’e yakın polis girdi. Gergerlioğlu, lavabodan 

çıkarıldıktan sonra polislere, ‘namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim’ demesine 

rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Milletvekillerimiz Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin 

Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü. 

Milletvekilliği hukuksuz bir yargılama sonucu düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 
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Nisan 2021 günü evinden yaka paça gözaltına alınıp tutuklandı. Götürüldüğü hastanede darp 

raporu alan Gergerlioğlu, doktorunun anjiyo talebine rağmen götürüldüğü cezaevinde kısa süre 

sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve anjiyo yapıldı. Gergerlioğlu, 3 Nisan 2021 günü ise 

hastaneden apar topar kaçırılarak tekrar cezaevine götürüldü. 

 Şubat ayında İçileri Bakanlığı 40 ilde yapılan operasyonlar sonucunda aralarında 

HDP’li yöneticilerin de olduğu 718 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

 Erdoğan’ın “Süreç ne ise aynen işleyecek. Eller hemen iner kalkar” açıklamasından 

sonra, 2021 yılında HDP milletvekilleri ile ilgili 168 fezleke TBMM Anayasa/Adalet Karma 

Komisyonuna gönderildi.  

 17 Mart 2021 tarihinde HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü. 

 12 Mayıs 2021 tarihinde Halkların Demokratik Partisi 00.05 sıralarında 3 kişi 

tarafından merkez binalarına saldırı gerçekleştiğini, kamera kayıtlarında merkez binalarını 

korumakla görevli olan polislerin saldırıya engel olmadıkları gibi saldırı girişiminde bulunanlara 

yardımcı olduğu belirtildi. 

 14 Temmuz 2021’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde HDP binasına silahlı saldırı 

düzenlendi. 30 Temmuz 2021’de bölgede görevli polislere rağmen HDP binasına bir saldırı 

daha yapıldı. 

 25 Ağustos 2021 tarihinde HDP Genel Merkez binası çocuklarının zorla alıkonulup 

dağa kaçırıldığı iddiasıyla partinin Diyarbakır İl Örgütü binası önünde oturan kişilerce açıklama 

yapılmak istenmesi dolayısıyla ablukaya alındı. Çankaya’da bulunan binaya girmek isteyen 

parti çalışanları ve üyelerinin içeriye girişi polis tarafından engellendi. 

 İstanbul’da evinin duvarına “Alevi defol, Kürt” diye yazılıp, çarpı işareti atılan HDP 

görevlisi Sezer Öztürk, şikâyetçi olmak için gittiği karakolda duvarının fotoğraf ve videolarını 

sanal medyadan paylaştığı için "halkı kin ve nefrete teşvik etmek"ten hakkında işlem 

yapılmakla tehdit edildi. 



 

74 

 Mardin’de yerine kayyım atanan Mazıdağı Belediye Eş başkanı Nalan Özaydın, avukatı 

Medya Ateş ile birlikte evine giderken, kendilerini "emniyetteniz" diye tanıtan 2 kişinin taciz 

ve tehditlerine maruz kaldı. 

 AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan 

Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı sırada TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ‘inşallah 

milletimiz nezdinde HDP’yi kapatacağız’ dedi.  

 Derik Kaymakamlığı, HDP’nin Newroz el ilanını partiye açılan kapatma davasını 

gerekçe göstererek yasakladı. 

 Mardin’de Haziran ayında HDP Kızıltepe Gençlik Meclisi üyesi Sait Sırdaş, kendisini 

arayan polislerin görüşme talebini reddettiği için “Başına iyi şeyler gelmez” sözleriyle tehdit 

edildiğini söyledi. 

 16 Temmuz 2021’de HDP Elazığ İl binasına gelen kimliği belirsiz bir kişi partilileri 

tehdit etti. 

 HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, 24 Eylül 2021’de Ankara’da 

evine gelen iki kişinin sivil polis olduğunu iddia ederek içeri girmeye çalıştığını açıkladı. 

 DBP Diyarbakır eski İl Eş başkanı Garip Kandemir'in yargılandığı davanın Şubat ayında 

görülen karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Selahattin Demirtaş hakkında eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a 

"hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri tehdit" iddialarıyla Şubat ayında açılan 

davada 8 yıl hapis cezası istendi. 

 HDP Bağlar ilçe eski Eş başkanı Arzu Karaman’a “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Şubat 

ayında görülen karar duruşmasında 9 yıl hapis cezası verildi. 

 HDP Mardin İl Eş başkanı Perihan Ağaoğlu ve eski İl Eş başkanı Musa Alkan 

tutuklandıktan bir yıl sonra, emniyetin ulaşamadığı “gizli tanık” beyanlarına dayandırılarak 



 

75 

Şubat ayında iddianame hazırlandı. 

 HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası Şubat ayında 

Yargıtay tarafından onandı. 

 Sur Belediye Eşbaşkanı Filiz Buluttekin’in Şubat ayında görülen karar duruşmasında 

mahkeme heyeti  “örgüt üyesi” olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

 Diyarbakır’da HDP Sur İlçe Eş başkanı Hatun Yıldız’a yargılandığı davada 6 yıl 3 ay 

hapis cezası verildi. 

 Antalya'da tutuksuz yargılanan DBP'li önceki dönem Kayapınar Belediye Eş başkanı 

Fatma Arşimet'e 2 Mart 2021’de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 İstinaf mahkemesi, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Hakkâri’nin 

Yüksekova Belediyesi Eş Başkanı İrfan Sarı hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararını 

bozdu, 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 

 Muş’ta Yerine kayyım atanan Varto Belediyesi Eş Başkanı Ülkü Karaaslan'a 2 yıl 3 ay 

hapis cezası verildi. 

 Diyarbakır’da 15 Mart 2021’de HDP yöneticisi Murat Öndeş’e yöneticisi olduğu 

partinin eylem ve etkinliklerine katılmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Muş’ta yerine kayyım atanan Bulanık Belediye Eşbaşkanı Adnan Topçu'ya 8 yıl 1 ay 

15 gün hapis cezası verildi. 

 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar hakkında 

21 Mart 2021’dedüzenlenen Newroz kutlamasında yaptığı konuşmayla “örgüt propagandası” 

yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı. 

 HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, “Cumhurbaşkanına hakaretten” 3 yıl 

6 ay hapis cezası verildi. 
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 KCK Silopi davasında aralarında yerine kayyım atanan Berivan Kutlu'nun da bulunduğu 

12 kişiye toplamda 99 yıl hapis cezası verildi. 

 HDP PM üyesi Halide Türkoğlu'na, KHK ile kapatılan KJA ve KURDİ-DER üyeliği 

gerekçesiyle Nisan ayında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Süryani Rahip Sefer (Aho) Bileçen'in "örgüte yardım" iddiası ile yargılandığı davanın 

Nisan ayında görülen karar duruşmasında 2 yıl bir ay hapis cezası verildi. 

 Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan 2021’de duruşması görülen 

Demokratik İslam Kongresi (DİK) eski Eş Sözcüsü ve Hakkari eski Belediye Başkanı Fadıl 

Bedirhanoğlu'na “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 15 Nisan 2021’de HDP Diyarbakır İl Eş başkanı Hülya Alökmen Uyanık'a "örgüt üyesi 

olmak" iddiasından 10 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, hakkında yakalama kararı çıkarttı. 

Hülya Alökmen Uyanık tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 Siirt’in Kurtalan ilçesinde önceki dönem HDP’li Kayabağlar Belde Belediye başkanı 

Şemsettin Pektaş’a “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla Nisan ayında 6 yıl üç ay ceza verildi. 

 Hakkâri’de 29 Ocak 2021 günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Perihan Karaman 

hakkında görülen davanın Mayıs ayında görülen karar duruşmasında toplamda 9 yıl 2 ay hapis 

cezası verildi. 

 Yerine kayyım atandıktan sonra tutuklanan Iğdır Belediye Eşbaşkanı Yaşar Akkuş'a 

Mayıs ayında yapılan yargılamada 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı 

Yüksel Kocaman’a yönelik sözlerinden kaynaklı, "terörle mücadelede görev alan kamu 

görevlilerini hedef göstermek" iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 Konya’daki ırkçı katliama tepki amaçlı yapılan açıklama gerekçe gösterilerek, HDP 

Bitlis İl Eşbaşkanı Rumet Dursun hakkında Ağustos ayında soruşturma başlatıldı. 
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 HDP Şırnak İl Eşbaşkanı Sabuha Akdağ, kadına yönelik yapılan katliamlara dikkat 

çekmek için yaptığı açıklama nedeniyle hakkında hapis istemiyle Ağustos ayında dava açıldı. 

 KCK davası kapsamında Aydın’da 17 kişi hakkında açılan davanın Eylül ayındaki karar 

duruşmasında 8 kişiye toplam 50 yıl hapis cezası verildi. 

 HDP Parti Meclisi üyesi Fırat Keser’e Eylül ayındaki karar duruşmasında 7 yıl 6 ay 

hapis cezası verildi. 

 HDP Batman İl Eş başkanı Ömer Kulpu hakkında “Sayın Öcalan” ve “Kürdistan” 

ifadeleri gerekçesiyle Eylül ayında 2 ayrı soruşturma başlatıldı. 

 Yerine kayyım atanan tutuklu Hakkâri’nin Yüksekova Belediyesi Eş başkanı Remziye 

Yaşar ve 29 kişinin yargılandığı KCK Yüksekova Davası Ekim ayında sonuçlandı. Eş başkan 

Yaşar’a 17 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, diğer yargılananlara da yine 8 ila 17 yıl arasında 

cezalar verildi. 

 Canlı kalkan eylemine katıldığı gerekçesiyle hakkında "örgüt üyeliği" iddiasıyla dava 

açılan Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi Eş başkan Yardımcısı Nevriye Çur’a Ekim ayında 

görülen karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Van’ın Özalp Belediyesi Eş başkanı Yakup Almaç hakkında açılan davanın Ekim 

ayında görülen 4’üncü duruşmasında 8 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 

 HDP eski milletvekili Aysel Tuğluk hakkında Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

2012 ve 2013’te 2 kez “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davanın Ekim ayında 

görülen karar duruşmasında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

 Tutuklu yargılanan ve mahkemenin tutumundan kaynaklı savunma yapmayan TJA 

Sözcüsü Ayşe Gökkan’a Ekim ayında "örgüt üyeliği"nden 2 kez olmak üzere toplam 30 yıl 

hapis cezası verildi. 

 DBP Diyarbakır eski İl Eşbaşkanı Emine Ruken Akça’ya, yargılandığı davanın Ekim 
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ayında görülen karar duruşmasında 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 MEBYA-DER Eşbaşkanı Şeyhmus Karadağ'a, dernek faaliyetleri nedeniyle 

yargılandığı davanın Kasım ayında görülen karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 

 Malatya’da 20 siyasetçinin DTK delegesi oldukları gerekçesiyle yargılandığı davanın 

Kasım ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 kişiye toplamda 18 yıl 9 ay hapis 

cezası verdi.  

 DTK Eş başkanı Leyla Güven’e, 2020 yılında yaptığı konuşmada “örgüt propagandası” 

yaptığı iddiasıyla Kasım ayında 5 yıl hapis cezası verildi. 

 Kasım ayında Meclis Başkanlığı’na aralarında DTK Eş başkanı Berdan Öztürk, DBP Eş 

Genel Başkanı Saliha Aydeniz ve HDP’liler hakkında hazırlanan 19 fezleke gönderildi. 

 15 Kasım 2021 tarihinde HDP Urfa İl Örgütü binasına ırkçı saldırıda bulunuldu. Binanın 

kapısına çarpı atan saldırganlar, duvara Ülkü Ocakları'nın amblemini çizdi. 

 8 Kasım 2021 tarihinde Diyarbakır’da HDP Kayapınar İlçe Örgütü binasına yönelik 

molotoflu saldırı düzenlendi. 

 MEBYA-DER Eşbaşkanı Yüksel Almas’a “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 10 yıl hapis 

cezası verildi. 

 GÖÇ-DER Diyarbakır eski Şube Eşbaşkanı Yılmaz Kan'a yargılandığı davada 6 yıl 3 

ay hapis cezası verildi. 

 İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararından sonra yeniden yargılanan Dersim eski 

Belediye Başkanı Nurhayat Altun’a 10 yıl hapis cezası verildi. 

 HDP Kars İl Eşbaşkanı Cengiz Anlı’ya yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezası 

verildi 
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 KHK ile kapatılan, yoksullukla mücadele eden Sarmaşık Derneği yöneticisi Selim Ölçer 

ile üyeler Mahmut Erinç ve Haydar Kılıçoğlu’na 2 yıl bir ay hapis cezası verildi. 

 Van Büyükşehir Belediyesinin eski Eşbaşkanı Bekir Kaya'ya verilen 8 yıl 3 ay hapis 

cezası, Yargıtay tarafından onandı. 

 İstanbul’da 28 Aralık 2021’de HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasına silahlı baskın 

düzenleyen bir saldırgan, iki partiliyi bıçakla yaraladı. 
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KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

 11 Ocak’ta Van’da gözaltına alınan 16 kişiden “yasadışı örgüt üyesi olmakla” suçlanan 

7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına 

alındıktan sonra yaşamını yitiren Servet Turgut ile birlikte helikopterden atılan Osman Şiban, 

Ocak ayında Mersin’de bulunan evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Aynı gün sağlık 

durumundan kaynaklı serbest bırakıldı. 

 Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Ocak ayında yapılan ev baskınında gözaltına alınanlardan 

Mehmet Şah Bozkuş ise “örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı. 

 Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DTK yönelik yürütülen soruşturma 

kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Parti Meclis üyesi Resul Sadak 14 Ocak 

2021’de ifade vermek için gittiği Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra 

savcılığa sevk edildi ve tutuklandı. 

 Ocak ayında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu (EHB) 

üyeleri ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabirlerinin evlerine polis baskın düzenlendi. 

Baskında aralarında avukatların da olduğu onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 

kişiden 5’i tutuklandı. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ve gazeteci Pınar Gayıp'ın 

aralarında olduğu 5 kişiye de ev hapsi verildi. 

 8 Ocak’ta Mersin’de düzenlenen ev baskınıyla gözaltına alınan 65 yaşındaki baba 

Kasım Dayangaç “örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 11 Ocak 2021’de tutuklandı. 

 Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 

tutuksuz yargılanan eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman’ın ilk duruşması 20 Ocak 

2021’de görüldü. Mahkeme, savunması alındıktan sonra Kocaman'ın tutuklanmasına karar 

verdi. Hatice Kocaman 20 Eylül 2021’de tahliye edildi. 
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 İstanbul’da 22 Ocak 2021’de HDP Esenyurt İlçe Örgütü binasına düzenlenen baskında, 

ilçe eş başkanları Dilan Kılıç ve Ercan Sağlam gözaltına alındı 

 TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan hakkında “Örgüt yöneticiliği ve üyeliği” iddiasıyla açılan 

davanın duruşması 28 Ocak 2021’de Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü ve 

hakkında yakalama kararı çıkartılıp tutuklanmasına karar verdi. 

 İstanbul’da 6 Şubat 2021 sabahı evi basılıp gözaltına alınan HDP Sultangazi İlçe Eş 

başkanı Berivan Zadsan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. 

 HDP Gençlik Meclisi Üyesi Muhammed Ünal, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 

gözaltına alınarak 7 Şubat 2021’de tutuklandı. 

 8 Şubat 2021’de açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, 1 haftada sosyal medyada 'örgüt 

propagandası' iddiasıyla 575 kullanıcının tespit edildiğini, bu kişilerden 39'unun gözaltına 

alındığını açıkladı. 

 HDP’li Bitlis Güroymak Belediyesi Meclis üyesi Ekrem Yalçın, 8 Şubat 2021’de evine 

yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. 

 Dersim'in Pülümür ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Veli Yıldız adlı yurttaş, 7 Şubat 

2021’de evi basılarak gözaltına alındı ifade işlemlerinden sonra tutuklandı. 

 Konya’da aralarında HDP Kulu eski ilçe Eşbaşkanı Süleyman İnan’ın da bulunduğu 7 

kişi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 8 Şubat 2021’de gözaltına alındı. 

 Bitlis merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden BDP Bitlis Eski İl 

Başkanı Şahin Çoban ve ismi öğrenilemeyen 8 Şubat 2021’de 1 kişi tutuklandı. 

 Batman’ın Bekirhan beldesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük ile Kozluk 

ilçesinin Belediye Meclisi üyeleri Şükran Çotak, İdris Yalçın, Suat Öztekin’in de aralarında 

olduğu 8 kişi 14 Şubat 2021 tarihinde Batman’da gözaltına alındı. 
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 12 Şubat'ta gözaltına alınan HDP Kars İl Eş Başkanı Sevda Subaşı'nın da aralarında 

bulunduğu 3 HDP'li yönetici tutuklandı. 

 12 Şubat 2021 tarihinde Kocaeli’de yapılan ev baskınlarında arlarında HDP üyelerinin 

de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. 

 13 Şubat 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan ev baskınında HDP üyesi 

Mustafa Dal gözaltına alındı.  

 14 Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır’da Ahmet Alpaslan, Behçet Ekinci, Hacı Baş, 

Mazlum Burur, Şivan Erdal, Ahmet Celil Önen ve Burhan Gizlenmiş adlı 7 kişi sosyal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 

 14 Şubat 2021 tarihinde Aydın’da yapılan ev baskınlarında HDP üye ve yöneticisi 9 kişi 

gözaltına alındı.  

 14 Şubat 2021 tarihinde Yalova’da yapılan ev baskınlarında HDP il yöneticisi Mahsun 

Köroğlu, Ömer Polat, Bedrettin Seziş, Kamuran Özkartal, Mehmet Kıran, Azat Güner, Ömer 

Faruk Çetin, Mehmet Taş adlı 8 kişi gözaltına alındı. 

 HDP Mersin il yöneticisi Songül Eriş 14 Şubat 2021 tarihinde Mersin’de yapılan ev 

baskını ile gözaltına alındı. 

 15 Şubat 2021 tarihinde Siirt’te yapılan ev baskınlarında HDP’li Siirt Belediye Meclisi 

üyeleri Hasret Arslan ve Haydar Çağlı, HDP’li İl Genel Meclisi üyesi Mehmet Kayısı, HDP 

Siirt il yöneticisi Tamer Kılınç, HDP Kurtalan ilçe yöneticisi Abdulgaffur Kubilay’ın da 

aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. 

 15 Şubat 2021 tarihinde Manisa’da yapılan ev baskınlarında HDP Gençlik Meclisi üyesi 

8 kişi gözaltına alındı.  

 15 Şubat 2021 tarihinde Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yapılan ev baskınında HDP 

Karakoçan ilçe Eş Başkanı Veysi Sarıtağ gözaltına alındı. 



 

83 

 15 Şubat 2021 tarihinde Şırnak ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 22 kişi ‘örgüt 

üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla gözaltına alındı. 

 15 Şubat 2021 tarihinde Hakkâri’de yapılan ev baskınlarında Aydın Alpsar, Serdar Bor, 

Murat Taş, Berkan Çiftçi, Emirkan Çiftçi, Uğur Akmaz, Aydın Alpsar ve Turgut Yılmaz adlı 8 

kişi gözaltına alındı.  

 Abdullah Yaman isimli bir kişi 15 Şubat 2021 tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesinde 

sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 

 15 Şubat 2021 tarihinde Adana’da yapılan ev baskınlarında 3 kişi ‘örgüt propagandası 

yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındı 

 15 Şubat 2021 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan ev baskınlarında 

Belediye Meclisi üyesi Rahim Gönen, HDP Parti Meclisi üyesi Talha Kaya, HDP ilçe yöneticisi 

Ahmet Yaşmış, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TUHAY-DER) temsilcisi 

Cemil Koç’un da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. 

 HDP Gençlik Meclisi üyesi Cesur Yılmaz 15 Şubat 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Bismil 

ilçesindeki bir polis kontrol noktasında gözaltına alındı. 

 15 Şubat 2021 tarihinde Mardin’de yapılan ev baskınlarında aralarında Barış Annesi 

Ferhan Akbulut’un da olduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

 22 Şubat 2021’de Manisa’da HDP Gençlik Meclisi üyesi 3 kişi “örgüt üyeliği” 

suçlamasıyla tutuklandı. 

 28 Şubat 2021’dea Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde sabah saatlerinde 

yapılan ev baskınlarında HDP Nusaybin İlçe Eşbaşkanı Hevidar Dinç ile birlikte HDP üyeleri 

Mehmet Sait Sırdaş, Özgür Ermiş ve Mezopotamya Kültür Derneği üyesi Abdullah Ayav 

gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Ankara'dan uçakla Mardin'e gelen HDP PM üyesi 

Abdullah İdiğ de Mardin Havalimanı’nda gözaltına alındı. 



 

84 

 Tevgera Jinên Azad (TJA) aktivisti Beritan Önen, Mersin’de 9 Mart 2021’de evine 

yapılan baskınla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 

 Erzurum'un Karaçoban ilçesinin HDP'li belediye başkanı Halit Uğun ve şoförü 

yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

 Diyarbakır'da bulunan Mezopotamya Kültür Derneği çalışanı Emine Aksu gözaltına 

alındı. 

 Hakkâri merkezde bulunan birçok eve özel hareket polisleri tarafından düzenlenen 

baskında Murat Yaşar, Hikmet Namoğlu, Barış Kıskan, İsmail Korkmaz, Sedat Deniz ve 

Hüseyin Orhan adlı 6 kişi gözaltına alındı. 

 HDP Gençlik Yürütme Kurulu üyesi Nurullah Özgün Antalya'da gözaltına alındıktan 

sonra “yasadışı örgüt üyesi olduğu” tutuklandı. 

 03.03.2021 tarihi itibari ile Şubat ayında başlayan MEBYA-DER üye ve yöneticilerine 

yönelik aynı soruşturma kapsamında gözaltılar devam etmiştir. Son yapılan ev baskınlarında 

ise 16 kişi hakkında gözaltı kararı bulunup, 13 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanların 

çoğu 60, 70 ve 80 yaşlarında olup kronik rahatsızlığı olan kişilerdir. 08.02.2021 tarihinde 

adliyeye getirilenlerin ifadelerine katılmak üzere süreci başından beri takip eden avukatlardan 

bazılarının aynı soruşturma kapsamında 08.03.2021 tarihi itibariyle dosya şüphelisi olduğu 

gerekçesi ile müdafilik görevini yapmaları engellendi. Toplamda 28 kişi gözaltına alındı. 

MEBYA-DER Eş başkanları Şeyhmus Karadağ ve Yüksel Almas ile birlikte Mustafa Karahan, 

Mustafa Uyguner ve Fehim Azak’ın tutuklanmasına; Ayşe Çelikbilek, Hülya Varan, Ayşe 

Tutmaz, Murat Özgün, Mehmet Yıldız, Taylan Aslan, Sait Börta ve Mehmet Nur Savaş’ı ise 

adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi. Toplamda 12 kişi tutuklandı. Ayrıca 

soruşturmada, dernek yönetici ve üyelerinin vekâlet verdiği 18 avukat hakkında Adalet 

Bakanlığı'ndan izin almaksızın resen soruşturma başlattı. Gözaltına alınanlardan dernek 

yöneticileri Hatun Aslan (71) ve Meryem Soylu’nun (79) da aralarında olduğu 7 kişi daha önce 

çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 8 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. 
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 18 Mart 2021’de HDP Aydın İl Eşbaşkanı Elvan Öziş, sabah saatlerinde evinde 

düzenlenen baskın sonucu polislerce gözaltına alındı. 

 Mardin’de 20 Mart 2021’de yapılan ev baskınlarında 26 kişi gözaltına alındı. 

 Newroz kutlaması öncesi Kocaeli'de gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü 22 Mart 2021’de 

tutuklandı. 

 Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında 19 

Mart 2021’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü “örgüt üyesi oldukları” 

iddiasıyla tutuklandı. 

 İstanbul’da Newroz kutlaması öncesi yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan HDP ilçe 

eşbaşkanları ve DBP MYK üyesinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 10’u serbest 

bırakılırken, Baran Sümbül tutuklandı.  

 Balıkesir’de 22 Mart 2021’de HDP üyesi 5 kişi, evlerine yapılan baskınla gözaltına 

alındı. 

 Hakkâri’de 23 Mart 2021’de yapılan ev baskınlarında barış anneleri Gülizar Demir ve 

Halime Arslan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 

 Manisa'nın Salihli ve Yunusemre ilçelerinde 3 kişi, Newroz kutlamalarına dair sosyal 

medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı 

 Ankara’da 19 Mart 2021’de yapılan ev baskınlarında 10 kişi gözaltına alındı. Aralarında 

HDPAnkara Kadın Meclisi Sözcüsü Zeyno Bayramoğlu, Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Özkan, 

Eskişehir İl Eşbaşkanı Şükriye Ercan ve Mamak İlçe Eşbaşkanı Mustafa Uğur Akkaya İHD Eş 

Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da var. 

 Nevşehir’in Avanos ilçesinde HDP eski PM üyesi Nilgün Salmaner gözaltına alındı. 

 3 Nisan 2021’de İzmir’in merkez ve ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi; 
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Adana’da ise 8 kişi gözaltına alındı. Adana’da gözaltına alınanlardan 3’ü “yasadışı örgüt üyesi 

oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 

 4 Nisan 2021’de Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen ev baskınlarıyla HDP 

Haliliye İlçesi Eş başkanı Müslüm Arslan gözaltına alındı. 

 5 Nisan 2021’de Diyarbakır’da, Rosa Kadın Derneği ve birçok adrese polislerce 

düzenlenen operasyonlarda aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu 26 kadın 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 5 Nisan 2021’de Dersim’in Ovacık ilçesinde sabah saatlerinde askerlerce yapılan ev 

baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı 

 6 Nisan 2021’de İstanbul'da, 9 ilçede eş zamanlı yapılan ev baskınlarında 8 kişi; 

Adıyaman’da HDP il binasına yapılan polis baskında ise 3 yönetici gözaltına alındı. 

 Denizli’de 7 Nisan 2021’de İranlı 4 mülteci “İstanbul Sözleşmesi’nden 

Vazgeçmiyoruz” eylemine katıldıkları gerekçesiyle “kamu düzenini bozmak” iddiasıyla 

gözaltına alındı. Gözaltına alınan mülteci kadınlar hakkında sınır dışı edilme kararı verildi. 

 Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılmak istenilen taş ocağına karşı bir araya gelen 

mahalle sakinleri, çevreciler ve siyasi parti temsilcileri 9 Nisan 2021’deki ÇED toplantısını 

engelledi. Yaşanan arbedede 4 kişi gözaltına alındı. 

 8 Nisan 2021’de Dersim'de HDP Pertek İlçe Başkanı Aydın Köse, sabah saatlerinde 

evine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alındı. HDP Pertek ilçe bürosunu da basan polis 

dokümanlara el koydu. 

 Sol Parti Artvin İl Örgütü binasına asılan İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle 10 

Nisan 2021’de 2 kişi gözaltına alındı. 

 14 Nisan 2021’de Kocaeli'de HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay gözaltına 

alındı. 
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 19 Nisan 2021’da Batman’da yapılan ev baskınlarında 13 kişi gözaltına alındı. 

 20 Nisan 2021’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen ev 

baskınları sonucu önceki dönem Belediye Eş başkanı Servet Tunç, BDP eski Belediye Başkanı 

Mehmet Kanar, HDP İl Genel Meclis üyesi Farıs Çetinkaya ve Hacı Yanar (55); 22 Nisan’da 

da  önceki dönem İl Genel Meclis üyelerinden Kerem Ayar ve Tahsin Çetin, önceki dönem 

belediye başkan yardımcısı Rızgar Demiroğlu, önceki dönem belediye meclis üyesi Nimet 

Akar, Ali Saraç ve Cuma Ertunç gözaltına alındı. 

 Rize’nin İkizdere’de yapılmak istenen taş ocağına karşı doğa nöbetinde olanlara yönelik 

20 Nisan 2021’deki jandarma müdahalesinde 15 kişi gözaltına alındı. 

 Van ilinde 26 Nisan 2021’de HDP Parti Meclisi (PM) üyesi Hazal Karabey gözaltına 

alındı. 

 Diyarbakır’da 26 Nisan 2021’de gözaltına alınan 12 siyasetçi sosyal medya ve gizli 

tanık ifadeleri gerekçesiyle tutuklandı. 

 Emek ve Adalet Platformunun pandemide hayatını kaybeden işçiler için İstanbul’un 

Üsküdar ilçesinde yaptığı basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazına müdahale eden polis 

ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 

 Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Moda (Bêdare) Mahallesi’nde ikamet eden 14 

yaşındaki 

 S. Taş, “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği suçlamasıyla 29 Nisan 2021’de gözaltına 

alındı. 

 Adana'da 3 Mayıs 2021’de itikâfta bulunmak için gittikleri camilerden polis baskınıyla 

çıkarılan aralarında Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve vakıf gönüllülerinin de olduğu 

395 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

 4 Mayıs 2021’de tarihinde İstanbul’da bir bakkal ruhsatlı bayi sahibinin alkol sattığı için 
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gözaltına alındı. 

 Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 7 Mayıs 2021’de yapılan operasyonda “örgüt üyesi" 

iddiasıyla gözaltına alınan F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 Mardin’in merkez ve ilçelerinde 16 Mayıs 2021’de yapılan operasyonda 72 yaşındaki 

Meles Gültekin’in de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 

 19 Mayıs 2021 tarihinde Van'da MEBYA-DER Eş başkanı Gülistan Önver'in de 

aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı. 

 24 Mayıs 2021 tarihinde Diyarbakır, İstanbul, Batman, Adana, Şırnak, Dersim ve 

Antalya'da birçok eve polisler tarafından eş zamanlı baskın düzenlendi. Adana merkezli yapılan 

ev baskınlarında HDP ve DBP yöneticilerinin de bulunduğu en az 49 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 20’si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. 

 25 Mayıs 2021 tarihinde SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey'in de aralarında bulunduğu 

8 SES üyesi gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 3 Haziran 2021 tarihinde HDP'nin Esenyurt ilçesine bağlı Kıraç Mahalle 

Temsilciliği'ne baskın yapan polisler ilçe yöneticisi Cahit Alkan'ı gözaltına aldı. 

 Van'da MEBYA-DER soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest 

bırakılan 5 kişi, savcılık itirazı üzerine 3 Haziran 2021’de tutuklandı. 

 4 Haziran 2021 tarihinde HDP Parti Meclisi ve Genç Kadın Meclisi üyesi Esengül Kılıç 

tutuklandı. 

 8 Haziran 2021 tarihinde yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı 

Mustafa Avcı, sabah saatlerinde evi basılarak gözaltına alındı. 

 11 Haziran 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev 

baskınında HDP üyesi Zindan Mola gözaltına alındı. 
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 11 Haziran 2021 tarihinde Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir 

soruşturma kapsamında kent merkezi ve Şemdinli ilçesinde sabah saatlerinde yapılan ev 

baskınlarında, HDP eski İl Eş başkanı Sipan Turan, Merkez İlçe Eş başkanı Sinem Seven, 

Hakkâri Kadın Meclisi Sözcüsü Zeynep Kaya ve Şemdinli İlçe Eş başkanı Sozdar Atilla 

gözaltına alındı. 

 Rize’nin İkizdere ilçesinde taş ocağına karşı 2 aydır doğa nöbetini sürdüren Dursun Baş 

15 Haziran 2021’de gözaltına alındı. 

 Ağrı’nın Patnos ilçesinde 15 Haziran 2021’de sabah saatlerinde düzenlenen ev 

baskınlarında, aralarında HDP üyesi Coşkun Çetres’in de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı, 4’ü 

tutuklandı. 

 Şanlıurfa’da 23 Haziran 2021’de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir 

soruşturma kapsamında yapılan ev baskınlarında 25 kişi gözaltına alındı. 

 Şanlıurfa'da 15 ve 25 Haziran 2021 tarihleri arasında gözaltına alınanlardan 9 kişi daha 

"örgüt üyesi olmak" iddiası ile 1 Temmuz 2021’de tutuklandı. 

 3 Temmuz 2021’de İstanbul’da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında DİAY-DER 

Başkanı Ekrem Baran ve DİK üyesi Mehmet Nas’ın da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı. 

 Ordu’da katıldığı bir televizyon programında AKP’yi eleştiren Fatma Yümlü, maske 

takmadığı gerekçesiyle ters kelepçelenerek gözaltına alındı.   

 Suruç Katliamı'nın 6'ncı yılına dair Ankara’nın Dikmen Semti’ndeki Ahmet Arif 

Parkı'nda bildiri dağıtanlara havaya ateş açarak müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. 

 5 Temmuz 2021’de Bursa’da HDP İnegöl ilçe yöneticisi Köksal Söylemez gözaltına 

alındı. 

 6 Temmuz 2021’de Mardin ve ilçelerinde sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 
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aralarında Barış Anneleri’nin de olduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kadın 

tutuklandı.  

 9 Temmuz 2021’de Adıyaman'da tütüne getirilen "yetki belgesi" şartına karşı protesto 

eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 50’ye yakın kişi evleri basılarak gözaltına alındı. 10 

tütüncü tutuklandı. 

 10 Temmuz 2021’de 10 Ekim Gar Katliamı anması için Ankara'ya gelen Suruç Aileleri 

İnisiyatifi üyelerine müdahale eden polis, 13 kişiyi gözaltına aldı.  

 10 Temmuz 2021’de Suruç Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da Galatasaray 

Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale eden polis, 6 kişiyi gözaltına aldı. 

 10 Temmuz 2021’de HDP Gençlik Meclisi üyesi Gülistan Yılmaz, hakkında yakalama 

kararı olduğu iddiasıyla Batman’da gözaltına alındı. 

 11 Temmuz 2021’de HDP Hakkâri İl Eş başkanı Lokman Özdemir , "gittikleri 

düğünlerde parti propagandası" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

 13 Temmuz 2021’de Şanlıurfa’da HDP Haliliye İlçe Eş başkanı Müslüm Arslan ifade 

için çağırıldığı karakolda gözaltına alındı. 

 14 Temmuz 2021’de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın Şanlıurfa’da yapacağı 

ziyaretler öncesi, Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar gözaltına alındı. 

 16 Temmuz 2021’de Van’da HDP Tuşba İlçe Eşbaşkanı Hanım Akkuş gözaltına alındı. 

 16 Temmuz 2021’de Şırnak’ın İdil ilçesi merkez ve köylerinde sabah saatlerinde birçok 

eve polislerce baskın düzenlendi. Ev baskınlarında Aydın Baykara, Sait Tatlı ve Hacı Derviş 

Abay darp edilerek gözaltına alındı.  

 18 Temmuz 2021’de İstanbul’da Hozan Arhat, Beykoz ilesinde bir düğünde Kürtçe 

şarkı söylediği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
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 20 Temmuz 2021’de Adana'nın Seyhan ilçesinde Suruç Katliamı’nda yaşamını 

yitirenler için İnönü Parkı’nda düzenlenen anma etkinliğine yönelik polis müdahalesinde, 19 

genç darp edilerek gözaltına alındı. 

 20 Temmuz 2021’de İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Suruç Katliamı’nda yaşamını 

yitirenleri anmak isteyen gruba müdahale eden polis, 62 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale 

boyunca basının görüntü ve fotoğraf çekmesini engellemeye çalışan polisler tarafından 

DokuzSekiz muhabiri Fatoş Erdoğan da müdahalede esnasında kolundan yaralandı. Erdoğan 

daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bunun yanı sıra polisin sıktığı plastik mermi 

nedeniyle Gazeteci Ozan Acidere de bacağından ve kolundan yaralandı. İzmir’deki yürüyüşe 

de müdahale eden polis ekipleri burada da 10 kişiyi gözaltına aldı. 

 Konya’da Dedeoğlu ailesinin katledilmesini protesto etmek için 31 Temmuz 2021’de 

Mardin’de eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 

Van’daki eylemde ise 5 kişi gözaltına alındı. 

 1 Ağustos 2021’de tarihinde Van’da HDP Parti Meclisi üyesi Hazal Karabey ile HDP 

Van Gençlik Meclisi üyeleri Mesut Bor, Hazal Karabey, Ferat Azan, Arjin Tuncer, Çetin 

Temel, Rojhat Duman, Rojin Varhan, Nurullah Pekbay ve Dilovan Duru gözaltına alındı. 

 2 Ağustos 2021’de HDP İzmir Gençlik Meclisi üyeleri Rabia Şevin Sarıbulak ve Seyit 

Güler, Buca ilçesinde gözaltına alındı.  

 11 Ağustos 2021 tarihinde HDP Muş İl Eşbaşkanı Belma Nergiz gözaltına alındıktan 

sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

 13 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır, Adana, Mersin ve Van'da yapılan ev 

baskınlarında aralarında JinNews muhabiri Beritan Canözerin de olduğu en az 102 kişi 

gözaltına alındı.  

 Bitlis’te 14 Ağustos 2021’de “riskli alan gerekçesiyle yerlerinden edilmek istenen 

esnafa yönelik polis saldırısında, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan’ın aralarında 
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bulunduğu en az 70 kişi gözaltına alındı. 

 18 Ağustos 2021 tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Ekmezler (Dibis) 

Mahallesi’nde DEDAŞ’ın elektrik kesintilerine karşı Akçakele-Ceylanpınar yolunu trafiğe 

kapattıkları gerekçesiyle 11 çiftçi evlerine yapılan jandarmanın baskını soncunda gözaltına 

alındı. 

 19 Ağustos 2021 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dêlezi köyüne 

jandarmalar tarafından yapılan ev baskınlarında aralarında HDP İl Örgütü yöneticisi Evliya 

Alkan'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 

 20 Ağustos 2021 tarihinde HDP İstanbul il ve ilçe örgütü yöneticilerinin de aralarında 

olduğu en az 25 kişi gözaltına alındı.  Gözaltına alınanlardan 6’sı “örgüt üyesi oldukları” 

iddiasıyla tutuklandı. 

 Yargıtay tarafından cezası onanan HDP Muş’un Bulanık İlçe Eş başkanı Eray Can 3 

Eylül 2021’de tutuklandı. 

 İstanbul’da Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü 

dolayısıyla yapılan açıklama ve yürüyüşte polis müdahalesi sonucunda aralarında ESP Eş Genel 

Başkanı, HDP’li yöneticilerin de olduğu 2’si çocuk 47 kişi gözaltına alındı. 

 9 Eylül 2021 tarihinde Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı 3 köyde ve ilçe merkezinde 

yapılan ev baskınında 8 kişi gözaltına alındı.  

 İstanbul’da 10 Eylül 2021 tarihinde ESP'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 20 kişi 

gözaltına alındı. 

 Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 10 Eylül 2021 tarihinde elektrik direklerine sayaç 

takılmasına tepki gösteren 8 kişi gözaltına alındı. 

 Ankara’da 19 Eylül 2021 tarihinde ODTÜ’de rektörlük organizasyonuna karşı alternatif 

mezuniyet töreni yapmak isteyen 5 öğrenci gözaltına alındı.  
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 Ankara'da 21 Eylül 2021’de fahiş ev kiraları ve yurt ücretlerini protesto etmek için 

parkta sabahlamak isteyen 9 öğrenci gözaltına alındı. 

 İstanbul’da 28 Eylül 2021’de yurt ve kira ücretlerine tepki göstererek Moda Parkı’nda 

başlattıkları eylemlerinin 8’inci gününde 48 öğrenci gözaltına alındı. İzmir’in Buca ilçesindeki 

eyleme de müdahale eden polis ekipleri 52 öğrenciyi gözaltına aldı. 

 1 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır merkezli bir soruşturma kapsamında birçok kentte 

yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişiden 6’sı tutuklandı.  

 5 Ekim 2021 tarihinde Bitlis’te sabah saatlerinde polislerin ev baskınlarında HDP 

Belediye Meclis üyesi Aziz Başboğa ve 7 kişi gözaltına alındı. 

 5 Ekim 2021 tarihinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde yapılan ev baskınlarında 12 kişi 

gözaltına alındı.  

 5 Ekim 2021 tarihinde Erdoğan’ın, kayyımlara karşı direnen Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerini hedef göstererek “terörist” ilan etmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerinden dördü gözaltına alındı. Bu gözaltıları protesto ederken gözaltına alınan 5 

öğrenciden Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 7 Ekim 2021’de tutuklandı. 

 6 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde polisler 

tarafından yapılan ev baskınlarında en az 13  kişi gözaltına alındı. 

 7 Ekim 2021 tarihinde İzmir ve Manisa’da yapılan ev baskınlarında, 70 yaşındaki Barış 

Annesi Şükriye Kızıldağ'ın da aralarında bulunduğu en az 16 kişi gözaltına alındı. 

 21 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de HDP üye ve yöneticilerine yönelik yapılan ev 

baskınlarında 17 kişi gözaltına alındı. 

 1 Kasım 2021 tarihinde Edirne’de gözaltına alınan HDP MYK üyesi Sevim Akdağ “adli 

kontrol” şartını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sevim Akdağ 16 Kasım 2021’de tahliye 

edildi. 
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 3 Kasım 2021 tarihinde HDP eski milletvekili Behçet Yıldırım gözaltına alındı ve 

sonrasında tutuklandı. Behçet Yıldırım 23 Aralık 2021’de tahliye edildi. 

 İstanbul'da 6 Kasım 2021’de YÖK'ün kuruluşunu protesto eden 11 öğrenci gözaltına 

alındı. Ankara’daki eyleme de müdahale eden polis ekipleri burada da 11 öğrenciyi gözaltına 

aldı. 

 8 Kasım 2021 tarihinde Diyarbakır'da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında, 

aralarında siyasetçi ve sendikacıların da olduğu en az 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 

alınanlardan 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

 9 Kasım 2021 tarihinde Siirt’e bazı evlere düzenlenen baskınlarda 5 kişi “örgüt 

propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 

 13 Kasım 2021’de Antalya’da HDP Alanya İlçe Eş başkanı İsmail İşli, sanal medya 

paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 

 17 Kasım 2021’de Şırnak, Cizre ve Silopi ilçesinde özel harekât polisleri tarafından 

sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenledi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramaların 

ardından 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 16’sı tutuklandı.  

 17 Kasım 2021 tarihinde HDP'nin 7 Kasım günü Tekirdağ’da gerçekleştirdiği 

“Demokrasiye Çağrı” mitingine katılan ve aralarında il ve ilçe eş başkanların da bulunduğu 6 

kişi gözaltına alındı, HDP Çerkezköy İlçe Örgütü de polisler tarafından basıldı. 

 25 Kasım 2021 tarihinde Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan ev baskınlarında en az 14 

kişi gözaltına alındı. 

 26 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir 

soruşturma kapsamında HDP Kocaeli il ve ilçe yöneticilerinin evlerine sabah saatlerinde baskın 

düzenlendi. Düzenlenen operasyonda HDP Darıca İlçe Eşbaşkanı Erkan şık, Dilovası İlçe 

Eşbaşkanı Kadir Demir, Gebze İlçe Eşbaşkanı Menderes Yıldız, il yöneticisi Deniz Atalay, 
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Kadir Daşdemir, Darıca Belediye Meclis üyesi Erol Ada, parti üyeleri Arif Demirkaya ve 

Seyyat Kaya gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında İstanbul’da da çok sayıda eve 

baskın yapıldı. İstanbul’da yapılan ev baskınlarında Kartal, Tuzla ve Sultanbeyli ilçelerinde ise 

Şehmuz Işık, Deniz Serhat Cihan Kavçin gözaltına alındı. 

 26 Kasım 2021 tarihinde Mersin merkezli 4 ilde yapılan ev baskınlarında gözaltına 

alınan 4 kişiden Düzgün Okutan tutuklandı.  

 27 Kasım 2021 tarihinde birçok kentte yapılan polis baskınlarında HDP’li üye ve 

yöneticilerin olduğu en az 98 kişi gözaltına alındı.  

 Batman’da gözaltına alınan 6 kişiden 5’i serbest bırakılırken, HDP eski il yöneticisi 

Mahir Bekleviş “örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 1 Aralık 2021’de tutuklandı 

 Antalya'da "Kendine Muhabir" isimli Youtube kanalı üzerinden sokak röportajları 

yayınlayan Hasan Köksoy, röportaj yaptığı kişi ile birlikte 2 Aralık 2021’de tutuklandı. 

 Kapatılan DTP'nin Şırnak eski İl Başkanı Halil İrmez "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 3 

Aralık 2021’de tutuklandı 

 Hakkari’de bulunan çevre yolunda bir özel harekat polisi ve şehir içi yolcu taşımacılığı 

yapan servis şoförü arasından yaşanan yol verme tartışmasını çeken Colemêrghaber İmtiyaz 

Sahibi Mimar Kaya 5 Aralık 2021’de gözaltına alındı. 

 5 Aralık tarihinde HDP Ankara il yöneticisi Hüseyin Gökoğlu gözaltına alındı. 

 Şırnak’ın Silopi ilçesinde 7 Aralık 2021’de HDP Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Miraç 

Dinç, Özgür Kadın Hareketi (TJA) üyesi Sümeyye Gök ve HDP Silopi Belediye Meclis üyesi 

Abdullah Kaçmaz olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra tutuklandı. 

 Tahir Güven cinayeti soruşturması kapsamında polis ekipleri, HDP Cizre ilçe binasına 

baskın düzenledi. Cizre ve Silopi'de eş zamanlı yapılan ev baskınlarında 33 kişi gözaltına alındı, 

18 kişi tutuklandı.  
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 Ankara’da 12 Aralık 2021’de yapılması planlanan “Barınamıyoruz” eylemine katılmak 

için il dışından gelen gençler, kent girişinde durduruldu. İki ayrı noktada öğrencilere müdahale 

eden polis, en az 90 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 

 17 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da yapılan ev baskınlarında HDP üye ve yöneticisi 

HDP üye ve yöneticileri Ali Göregen, Hakim Göregen, Mehmet Varslı, İsmail Gülen, Abdullah 

Teymur, Evren Demir, Cevdet Yeşilkaya, Mustafa Karavar, Metin Göksu, Aydın Kürekçi, 

Kahraman Özgün olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. 

 Mardin’in Nusaybin ilçesinde 18 Aralık 2021’de evine baskın düzenlenen DBP Mardin 

İl Yöneticisi Celal Ata gözaltına alındı 

 Diyarbakır’da 16 Aralık 2021’de MED TUHAD-FED Eşbaşkanı Emine Kaya ve Selma 

Tanrıkulu yöresel kıyafetli fotoğrafları gerekçe gösterilerek "örgüt üyeliği"nden tutuklandı. 

 24 Aralık 2021’de Van’ın Özalp ilçesi ve merkez ilçelerde sabah saatlerinde eş zamanlı 

birçok eve baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) Özalp İlçe 

Eşbaşkanı Sakine Kutpınar, ilçe yöneticisi Kenan Özmaya, HDP Gençlik Meclisi üyeleri; 

Derviş Hazır, Şakir Tosun, Zana İşler, HDP eski ilçe yöneticisi Cevdet Güçlü, yurttaşlardan 

Aslan Ayaz, Şemsettin Akyol, Kudret Akyol, Ayhan Kılınç, Ali Bağcı, Übeyt Öranlı ve Bori 

Şanlı başta olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2 kişi tutuklandı. 

 HDP Gençlik Meclisi'nce Diyarbakır’da 26 Aralık 2021’de gerçekleştirilen 3’ncü 

Olağan Gençlik Kongresi sonrası 11 genç gözaltına alındı. 

 Antalya'daki HDP mitingine dair başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına 

alındı. 

 Kobane Davası’nda yargılanan ve hakkında yakalama kararı olan HDP eski MYK üyesi 

Zeynep Karaman 28 Aralık 2021’de Edirne’de gözaltına alınarak tutuklandı. 

 



 

97 

KADIN CİNAYETLERİ 

İstanbul Sözleşmesi 

Türkiye, 19 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin 

Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden (İstanbul Sözleşmesi) çekildi. AKP Genel Başkanı ve 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye 

Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 

ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti 

bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi 

gereğince karar verilmiştir." 

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti için sona ereceğine ilişkin karar ise 30 Nisan 

2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 19 Mart 

2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen sözleşmenin 

sona erme tarihi 1 Temmuz 2021 olarak tespit edildi. 

1 Temmuz 2021’e kadar yürürlükte kalan İstanbul Sözleşmesi bu tarih itibariyle yürürlükten 

kaldırıldı. 

Kadın cinayetlerine yönelik çalışma yapan örgütlere göre 2021 yılında Türkiye'de erkekler 

tarafından 280 kadın öldürüldü, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. 

 Denizli’nin Pamukkale İlçesi’nde 9 Ocak 2021’de, 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, 

reddettiği erkek Shayan Kheyrian tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. 

 12 Ocak 2021’de İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’ndeki bir otelde 43 yaşındaki Ferdane 

Kurt isimli kadın öldürüldü. 

 18 Ocak 2021 tarihinde Malatya’da Hüseyin Ördek,  Nergis Beyaz’ı katletti. 
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 İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde Tacettin Çakan tarafından ateşli silahla vurulan 

Aygül Çakan 18 Ocak 2021’de yaşamını yitirdi. 

 İstanbul’un Silivri İlçesi’nde 18 Ocak 2021’de Melek Ayaz, 3 yıllık eşi Süleyman 

Güngörmüş tarafından boğazı sıkılarak katledildi. 

 Samsun'da 42 gündür kayıp olan Arzu Aygün’ün, Muharrem Coşkun tarafından 

öldürüldüğü 20 Ocak 2021’de ortaya çıktı. 

 29 Ocak’ta Diyarbakır'da Mehmet Büyük adlı erkek, daha önce de şiddet uyguladığı eşi 

ve kızını katletti. 

 2 Şubat 2021’de Adana’nın Çukurova ilçesinde Beril S. evinin balkonundan şüpheli bir 

şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 

 4 Şubat 2021 tarihinde, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde Mehmet Helvacı, evli olduğu 

Hatice Helvacı’yı ateşli silahla katletti. 

 Zonguldak’ta 5 Şubat 2021’de erkek arkadaşının yaşadığı apartmanın 8'inci katından 

şüpheli şekilde düşen Ayşe Özgecan Usta (28), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 Bingöl’de 1 Şubat 2021’de Merve Abasiyün (20) adlı kadın kaldığı pansiyonda şüpheli 

halde yaşamını yitirdi. 

 7 Şubat 2021’de Ardahan’ın Posof ilçesinde Cemil Akbulut adlı erkek, yengesi Gonca 

Akbulut’u ateşli silahla katletti. 

 9 Şubat 2021’de İstanbul’un Kağıthane ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan 

şüpheli şekilde düşen Güner Tekin isimli kadın yaşamını yitirdi. 

 Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi’nde 10 Şubat 2021’de Recep Özkan döner aldığı işletmede 

indirim yapılması isteğini kabul etmeyen Kader Balcı’yı bıçaklayarak katletti. 
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 Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 11 Şubat 2021’de Erdal K., Aydan T.’yi, katletme 

girişiminde bulunarak ağır yaraladı. 

 Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, 50 yaşındaki Ercan Y. 12 Şubat 2021’de, 45 yaşındaki eşi 

Şule Y.’yi katletti. 

 11 Şubat 2021’de İzmir'de Baykent Ü., eşini bıçaklayarak katlettikten sonra 5 ve 9 

yaşlarındaki iki çocuğunu da ağır yaraladı. 

 Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde 12 Şubat 2021’de korucubaşı ve eski JİTEM itirafçısı Murat 

İpek, AKP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolları Kadın Komisyonu Başkanı 

Aleyna Avcı’yı (21) ateşli silahla ağır yaraladı. 

 Trabzon’un Çaykara ilçesinde 12 Şubat 2021’de Kamil İkinci (35) ile hemşire eşi 

Zeynep İkinci, evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kamil İkinci’nin, 10 aylık eşini 

katlettikten sonra tabancayla intihar ettiği üzerinde duruluyor. 

 Mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun, 14 Şubat 2021’de patronu 

tarafından darp edilerek şiddete maruz bırakıldı. Canan Tosun darp raporu almaya çalışırken, 

Tosun'un kolunu kıran ve tecavüz tehditlerinde bulunan Fatih Uygun serbest bırakıldı. 

 14 Şubat 2021’de Samsun'un İlkadım ilçesinde Oğuz B.E. evli olduğu Mihrican E.’yi 

kesici aletle katletti. 

 Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube’de görev yapan Enes T. 

adlı polisin, farklı bir bölümde memur olan G.A.Ü. adlı kadına tecavüz ettiği iddiası kadının 

şikayetiyle Şubat ayında ortaya çıktı. 

 16 Şubat 2021’de Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Süleyman Özcan evli olduğu Raziye 

Özcan’ı ateşli silahla katletti. 

 Şanlıurfa'da Mehmet Toğrul isimli erkek 17 Şubat 2021’de evli olduğu Hatice Toğrul'u 

katletti. 
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 Diyarbakır'da 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez, 17 Şubat 2021’de kimliği belirsiz bir 

kişi tarafından sokak ortasında sırtından tabanca ile vurularak katledildi 

 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 18 Şubat 2021’de H.Ç., ayrılmak istediğini belirtiği Halim 

E. tarafından tabanca ile vurularak katledildi. 

 Antalya'da Yusuf Onur Kaan Bozkurt isimli erkek, 17 Şubat 2021’de evli olduğu Gamze 

Kaçar'ı katlettikten sonra intihar etti. 

 18 Şubat 2021’de Gaziantep’te Ali Hüseyin, evli olduğu Nur Cemil Hüseyin'i kesici 

silahla katletti. 

 Adana'nın Yüreğir ilçesinde 19 Şubat 2021’de evli olduğu erkek tarafından odaya 

kilitlenerek şiddete uğradığı öne sürülen 20 yaşındaki Fatma Bebek isimli kadın, balkondan 

aşağı düştü ve yaşamını yitirdi. 

 İzmir’de 15 Şubat 2021’de kaybolan Ayşe Nazlı Kınacı’nın T.Ö.İ. tarafından 

katledildiği ortaya çıktı. 

 19 Şubat 2021’de İstanbul’un Pendik ilçesinde Mehmet Türk annesi Saliha Duran’ı 

kesici aletle katletme girişiminde bulunarak ağır yaraladı. 

 İstanbul'un Pendik ilçesinde 22 Şubat 2021’de Erol Yenisu isimli erkek, boşanma 

aşamasında olduğu Hanife Yenisu'yu katletti. 

 Ankara’nın Keçiören ilçesinde 22 Şubat 2021’de Hasan D. adlı erkek kendisinden 

ayrılmak isteyen Birgül Y.’yi ateşli silahla katletti. 

 Manisa’nın Salihli ilçesinde 22 Şubat 2021’de Yalçın Kocataş adlı erkek kendisinden 

ayrılmak isteyen Semiha Peker’i katletti. 

 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 18 Şubat 2021’de Erkan Şenol, Meral Şen’i (40) kesici 

aletle katletti. 
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 27 Şubat 2021’de Nevşehir’de Pınar Can, birlikte olduğu erkek tarafından katledildi. 

 Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 26 Şubat 2021’de Ahmet Sarıkaya adlı erkek 

tartıştığı eşi Nergiz Sarıkaya'yı vurarak katletti. 

 İstanbul’un Silivri ilçesinde 28 Şubat 2021’de Murat Berk adlı erkek, annesi Gülsüm 

Berk'i ve üvey annesi Güler Kaya'yı katlettikten sonra intihar etti. 

 1 Mart 2021 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Şenol Ş., arkadaşı Songül 

Ü.’ye (33) önce şiddet uyguladı, ardından da ateşli silahla yaraladı. 

 İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde 4 Mart 2021’de emekli başçavuş Emrullah Kurt (48)  

eşi Nebahat Kurt’u (46) ateşli silahla katlettikten sonra kaçtığı Ankara’da intihar etti. 

 Aydın’da 6 Mart 2021’de Aytu Çetin (23) adlı erkek yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım 

Pınarlı’yı cinsel saldırıda bulunduktan sonra katletti. 

 Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan Fatma Kovan (26) boşanma aşamasında olduğu eşi 

tarafından 6 Mart 2021’de katledildi. 

 Antalya’da 10 Ekim 2020’de evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber 

alınamayan 20 yaşındaki Mervenur Polat’ın cansız bedeni folyoya sarılı halde 8 Mart 2021’de 

bir evin çatısında bulundu. 

 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Şükrü Efe adlı erkek 3 Mart 2021’de bir ay önce 

boşandığı Nuran Koçer'i katletti. 

 Bursa’da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak 

ortasında darp edildi. 

 Aleyna Çakır cinayeti faili Ümitcan Uygun‘un arkadaşı Gökhan Özbolat’ın 2020 yılının 

Temmuz ayında canlı yayında bir kadını dövdüğü 10 Mart 2021’de ortaya çıktı. 
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 Kocaeli’de Ayten Erbaş’ın, Veli Erbaş tarafından iki gün boyunca işkence gördüğü 10 

Mart 2021’de öğrenildi. 

 İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 9 Mart 2021’de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 

Sevcan Demir’in dini nikâhlı eşi Kenan Danış tarafından darp edilerek balkondan atıldığının 

ortaya çıkması üzerine fail erkek tutuklandı. 

 Ankara’nın Mamak ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan Zeynel Korkmaz 7 Mart 

2021’de evli olduğu Reyhan Korkmaz’ı katletti. 

 İstanbul’un Şişli ilçesinde Harun S., 2 Mart 2021 günü katletmekle tehdit ettiği trans 

kadın Asel Oktay’a cinsel saldırıda bulundu. Fail savcılık sorgusunun ardından serbest 

bırakıldı. 

 İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir kendisine ulaşılamadığı için yakınlarının polise 

kayıp başvurusunda bulunduğu 'Miraş Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in, 

kendisine ait boş dairede başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü 11 Mart 2021’de ortaya 

çıktı. 

 Antep’in Mücahitler Mahallesi’nde Fırat T., 3 çocuğunu ve evli olduğu kadını rehin 

aldı. 

 Muğla'nın Milas ilçesinde 12 Mart 2021’de 23 yaşındaki Bensu Narlı, sevgilisi 

tarafından göğsünden vurularak katledildi. 

 İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Temurtaş (34), 

eşi Hüsna Temurtaş’ı (30) 13 Mart 2021’de ateşli silahla vurarak katletti. 

 Düzce’de 16 Mart 2021’de Metin Aygün isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

Mediha Aygün'ü kesici aletle katlettikten sonra intihar etti. 

 Antalya’nın Alanya ilçesinde infaz düzenlemesiyle salıverilen Besat Doğan, boşanma 

aşamasında olduğu Rabia Doğan’ı 23 Mart 2021’de katletti. 
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 Sinop’ta Nurdan Sezici, boşanma aşamasında olduğu Mehmet Sezici tarafından 17 Mart 

2021’de ateşli silahla vurularak ağır yaralandı. 

 Burdur'un Bucak ilçesinde 17 Mart 2021’de, Eren Yıldız adlı erkek, sevgilisi Gizem 

Canbulut'u (17) bıçakla katletti. 

 18 Mart tarihinde Van’ın Erciş ilçesine bağlı Alkanat (Xergin) Mahallesi'nde Aysel Y. 

(28), eşi Remzi Y. tarafından ateşli silahla katledildi. 

 İzmir'in Bayındır ilçesinde 20 Mart 2021’de, boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi 

basan Hüsnü Tümen, eşi Serap Tümen’i, kayınvalidesi Serpil Palalı'yı ve silah sesi üzerine 

gelen komşuları Hamza Kuzucuk'u katletti. 

 19 Mart 2021 tarihinde Erzurum’un Yakutiye ilçesinde M.A. adlı erkek evli olduğu 

M.A. adlı kadını ateşli silahla vurarak ağır yaraladı. 

 Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 17 Mart 2021’de bir binada çıkan yangında yaşamını 

yitiren 70 yaşındaki Havva Yılmaz'ın, yeğeni olan A.G. adlı erkek tarafından katledildiği ortaya 

çıktı. 

 Osmaniye’de 23 Mart 2021’de 33 yaşındaki Serpil Fikirli boşanma aşamasında olduğu 

kocası Cemil Fikirli tarafından bıçaklanarak katledildi. 

 22 Mart 2021 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde, polis Fırat Köksal otoparkta Nagihan 

Üste’yi (33) ateşli silahla katletti. 

 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Erkan Sivrikaya adlı erkek 23 Mart 2021’de boşanma 

aşamasında olduğu Meral Sivrikaya’yı (50) evinde katletti. 

 Siirt’te 7 Nisan 2021’de bir binanın 9’uncu katından şüpheli bir şekilde düşen Ş.E. 

yaşamını yitirdi. 

 5 Nisan 2021’de İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını 
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şiddete maruz bıraktı. 

 Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 6 Nisan 2021’de F.D. isimli kadın, babasını ziyaret etmek 

için evine doğru yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından kaçırılarak cinsel saldırı 

girişiminde bulunuldu. 

 Siirt'in Baykan ilçesinin Ziyaret Beldesi’ne bağlı Karakaya (Kelhok) köyünde, 10 Nisan 

2021’de 27 yaşındaki Saynur Süyüncü, yaralı halde bulundu. Ağır yanık yaraları olan Süyüncü, 

daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı. 

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Süyüncü, 11 Nisan 2021’de tedavi gördüğü 

hastanede yaşamını yitirdi. Süyüncü'nün sistematik şiddete maruz kaldığı ve jandarma 

karakoluna giderek, eşinin erkek kardeşleri S. ve R. Süyüncü'yü şikâyet ettiği ortaya çıktı. 

 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Cihangir Sanatkârlar Parkı'nda Berzan E.Ç. adlı 

erkek 13 Nisan 2021’de Finlandiyalı bir kadına bıçaklı saldırıda bulunarak taciz etti. 

 İstanbul’un Pendik ilçesinde 36 yaşındaki Arzu İlhan Koca, hakkında uzaklaştırma ve 

koruma kararı aldırdığı Göksal Koca tarafından bıçaklanarak katledildi. 

 Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 32 

yaşındaki Feryal Şen’in 10 Nisan 2021’de intihar ettiği iddia edildi. 

 Elazığ'da, 19 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi sevgilisi olduğu iddia edilen Salih 

Yılmaz Coşkun tarafından 9 Nisan 2021’de bıçaklanarak öldürüldü. 

 Aydın'ın Efeler ilçesinde iki gün önce kaybolan 24 yaşındaki Aynur Şirin'in cansız 

bedeni, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Pamucak Sahili'nde 8 Nisan 2021’de bulundu. 

 Mersin’in Silifke ilçesinde 2 Nisan 2021’den bu yana kayıp olan 56 yaşındaki Berrin 

Dalyanoğlu'nun cansız bedeni, su kuyusunda elleri arkadan bağlı ve üzerine taş atılmış şekilde 

bulunmuştu. Berrin Dalyanoğlu'nun E.İ. adlı kadın ve A.İ. adlı erkek tarafından öldürüldüğü 

ortaya çıktı. 
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 İstanbul Küçükçekmece'de Gülsüm Şengül (28), 13 Nisan 2021’de kendisini parka 

konuşmaya çağıran Enes Gergüs (19) tarafından silahla vuruldu. Kadın ağır şekilde 

yaralanırken, Enes Gergüs daha sonra intihar etti. 

 Samsun’un Salıpazarı ilçesine bağlı Bereket Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. adlı erkek, 16 

Nisan 2021’de eşi S.Ö.'yü katletti. 

 Sivas'ta 18 Nisan 2021’de Rahmi Parlak (60) adlı erkek tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı 

(60) kesici aletle katletti. 

 Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 20 Nisan 2021’de Mehmet Yıldız adlı erkek, boşanma 

aşamasındaki Aygül Yıldız’ı sokakta tabancayla başından vurarak katletti. 

 İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 20 Nisan 2021’de 38 yaşındaki Yıldız Gül yol 

kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. 

 Van’ın Erciş ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde Mültezim Işıkçı’nın 24 Nisan 

2021’de “şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği” ancak yapılan soruşturma sonunda Mültezim 

Işıkçı’nın evli olduğu Erdal Işıkçı tarafından ateşli silahla katledildiği ortaya çıktı. 

 Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde 25 Nisan 2021’de M.A. isimli erkek, 65 yaşındaki 

annesi M.Y.’yi kesici silahla katletti. 

 Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 22 Nisan 2021’de Nurettin G. isimli erkek oğlunun 

eşi Filiz G.'yi tabancayla vurarak katletti. 

 Burdur’un Bucak ilçesinde 28 yaşındaki Hatice Işık adlı kadın 29 Nisan 2021’de 

Ramazan Topay (30) isimli erkek tarafından katledildi. 

 Samsun’un Canil İlçesi’nde 28 Nisan 2021’deda Ayşe Cenikli, hakkında uzaklaştırma 

kararı aldırdığı boşanma aşamasında olduğu Bülent Cenikli tarafından katledildi. 

 Ağrı'da erkek polis Mesut D., 27 Nisan 2021’de tartıştığı kadın meslektaşı Esra Çelik’i 
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silahla katletti. 

 1 Mayıs 2021’de Konya’da cezaevinden çıkan Ramazan M., çıktıktan 2 gün sonra 

balkondan girdiği evde evli olduğu Tuba M.’yi kesici aletle katletti. 

 1 Mayıs 2021’de Van’ın Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç Mahallesi’nde Ş.A. isimli 

kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 

 2 Mayıs 2021’de Konya’nın Karatay ilçesinde Halil G., yengesi M.G.’yi bıçaklayarak 

ağır yaraladı. 

 3 Mayıs 2021’de Antalya’nın Serik ilçesinde oturan Hatice Günal, evinde şüpheli bir 

şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 3 Mayıs 2021’de Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Vuslat T. bir apartmanın 9’uncu 

katından şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 

 Şanlıurfa’da 5 Mayıs 2021’de Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 

personellerinden 5 erkek, tedavi için hastaneye gelen işitme engelli bir kadına tecavüz etti. 

 6 Mayıs 2021’de Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Nurgül Akgül ile kızı Melis 

Demirkol şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 Şırnak’ın Cizre ilçesinde Gurbet Üren adlı kadın 6 Mayıs 2021’de evinde şüpheli 

şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 Edirne’nin Hava ilçesinde bir kadın 6 Mayıs 2021’de eşi tarafından bıçaklanarak 

öldürüldü. 

 9 Mayıs 2021 tarihinde Batman’da yaşayan Hayat Demir şüpheli şekilde yaşamını 

yitirdi. 

 9 Mayıs 2021’de Niğde’nin Kiledere beldesinde 17 yaşındaki A.D., annesi Emel 
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D.'yi ateşli silahla katletti. 

 10 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde Mehmet Erdoğan evli olduğu 

Zeynep Erdoğan’ı işkenceye maruz bırakarak kesici aletle katletti. Evde bulunan çocuğun da fail 

erkek tarafından işkenceye uğradığı öğrenildi. 

 Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde yaşayan Şirvan Dönmez 

isimli kadın 11 Mayıs 2021’de Şeyhmus A. adındaki erkeğin bıçaklı saldırısı ile katledildi. 

 Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşayan T.A. isimli erkek 14 Mayıs 2021’de annesi 

Şükriye A.’yı katletti. 

 Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Kırca köyünde 15 Mayıs 2021’de intihar girişiminde 

bulunduğu iddia edilen 20 yaşındaki Leyla Dizin hayatını kaybetti. 

 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 16 Mayıs 2021’de Gülendam Göz, boşandığı 

Erdal Bozdere tarafından katledildi. 

 20 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde, 

rehberlik öğretmeni Arife Nur Sarıoğlu (26), arkadaşlık teklifini reddettiği Tolga Temur (29) 

tarafından ateşli silahla katledildi. 

 Balıkesir Ayvalık ilçesinde 20 Mayıs 2021 tarihinde Birgül Ç., bir erkeğin bıçaklı saldırısı 

sonucu öldürüldü. 

 27 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Güntay Mert, boşanma 

aşamasında olduğu Yudum Mert'i katletti. 

 Antalya’nın Alanya ilçesinde Nisan ayında Mesut Öztürk’ün, kayıp başvurusunda 

bulunduğu ve evli olduğu Aslı Öztürk’ü katlettiği Mayıs ayında ortaya çıktı. 

 Iğdır’da 27 Mayıs 2021’de 6 katlı bir apartmanın bodrum katında bir kadın 

katledilmiş halde bulundu. 
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 29 Mayıs 2021 tarihinde Sivas ilinin Gürün ilçesinde 40 gündür kendisinden haber 

alınamayan Fatma Öz’ü erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bahri Maraşlı’nın ateşli silahla 

katledip gömdüğü ortaya çıktı. 

 30 Mayıs 2021 tarihinde Samsun ilinin Bafra ilçesinde Faruk Yavuz, evli olduğu 

Kamile Yavuz’u katletti. 

 Ankara’nın Altuındağ ilçesinde yaşadığı apartman dairesinde ölü bulunan 27 yaşındaki 

Tuğçe Mutlu’nun ev arkadaşının sevgilisi olduğu belirtilen Oğuzhan Karakaya (39) tarafından 

öldürüldüğü 3 Haziran 2021’de öğrenildi. 

 Van’ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde Rabia Bilgin (65) 1 Haziran 

2021’de şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 3 Haziran 2021 tarihinde Yozgat’ın Kavurgalı köyünde Salih Talas (60) adlı erkek 

tartıştığı eşi Nazife Talas'ı (53) bıçaklayarak katletti. 

 6 Haziran 2021 tarihinde Kırıkkale’de Sezer Başkaya (29) evli olduğu Hacer Başkaya'yı 

(26) bıçaklayarak katletti. 

 6 Haziran 2021 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesinde Mustafa Düzgün (36) evli olduğu 

Emel Düzgün’ü (33) silahla vurarak katlettikten sonra intihar etti. 

 8 Haziran 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 7 çocuk annesi bir kadın 

yaşadığı evde şüpheli bir şekilde ölü bulundu. 

 Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Şengül Güler (43) hakkında dini nikâh ile evli 

olduğu H.B. tarafından 7 Haziran 2021’de kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Başlatılan 

soruşturma kapsamında Şengül Güler’in H.B.’nin yeğeni olan Ömer B. tarafından katledildiği 

ortaya çıktı. 

 İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 6 Haziran 2021’de kaldığı pansiyonun 3’üncü katından 

şüpheli şekilde düşerek ölen hemşire Şebnem Köker’in (29) sevgili Timuçin Bayhan tarafından 
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öldürüldüğü ortaya çıktı. 

 Antalya’nın Kepez ilçesinde 14 Haziran 2021’de Satı Üçgül, evinin balkonundan 

şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitirdi. 

 İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 15 Haziran 2021’de bir şirketin yöneticisi Sibel Koçan, 

kendisini gasp eden kişiler tarafından katledildi. 

 18 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesinde Erdal Çavuş, evli olduğu İlknur 

Çavuş’u ateşli silahla katletti. 

 21 Haziran 2021 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan Zine Karakaş evinde 

ölü bulundu. 

 22 Haziran 2021 tarihinde Konya’nın Karatay ilçesinde Mesut Çoban, 15 yıl önce 

boşandığı Halime Uyar’ı katletti. 

 23 Haziran 2021’de Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 78 yaşındaki bir kadın, M.Y. isimli 

erkeğin tecavüzüne uğradı. 

 24 Haziran 2021’de Aksaray'da, Eşref Akoda eşi Yemen Akoda’ya silahla katletti. 

 30 Haziran 2021'de İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Mehmet Güney’in boşanma 

aşamasında olduğu Arzu Rahman Güney'i katlettiği öğrenildi. 

 1 Temmuz 2021’de Adana’da M.A.A. (52) adlı erkek, kavga ettiği komşusu Durdu 

Kadem Kızıloluk’u (62) av tüfeğiyle sırtından vurarak katletti. 

 1 Temmuz 2021’de İstanbul’da S.A. adlı erkek, evde karısı Ç.A.’yı ve kızını darp etti, 

onları evden çıkardıktan sonra 6 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı. Polis erkeği ikna ederek 

gözaltına aldı, erkek “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. 

 3 Temmuz 2021’de İzmir’in Gaziemir ilçesinde Sevda Çelemoğlu, daha önce şiddet 
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gördüğü ve uzaklaştırma kararı aldırdığı S.Ç. isimli erkek tarafından katledildi. 

 3 Temmuz 2021’de Eskişehir’de S.K. isimli erkek, boşandığı eski karısı F.D.’yi darp 

etti, yanında götürdüğü av tüfeğiyle kadına ve çevreye ateş açtı, sonra intihar etti. F.D. ağır 

yaralı hastaneye kaldırıldı. 

 Manisa’da 5 Temmuz 2021’de Ü.O. isimli erkek, eski karısı F.D.’yi “kıskandığı için” 

darp etti ve pompalı tüfekle yaraladı. Ü.O. tutuklandı. 

 Edirne’de S.S. isimli erkek 7 Temmuz 2021’de kavga ettiği karısı D.S.’yi darp etti. 

 8 Temmuz 2021’de Yalova’da F.Y. isimli erkek, M.G. (30) adlı kadını taciz etti. 

Kendisinden şikayetçi olan M.G.’nin evine gizlice girmeye çalışan F.Y. komşuların müdahale 

etmesi esnasında olay yerinden kaçtı. 

 5 Temmuz 2021’de Tokat’ın Niksar İlçesi’nde E.Y. adlı kadın, boşandığı E.K. 

tarafından kesici aletle yaralandı. Olayda E.K.’nin anne ve teyzesi de kesici aletle yaralandı. 

 6 Temmuz 2021’de Aydın Didim ilçesinde denizde Yağmur Tayhan adlı kadının 

cesedine ulaşıldı. Yağmur Tayhan’ın babasının iş yeri komşusu N.C. isimli erkek tarafından 

evinin terasında öldürüldüğü ortaya çıktı. 

 6 Temmuz 2021’de Aydın’da Y.T. isimli erkek, uzaklaştırma kararı sona erdiğinde 

boşanma aşamasında olduğu karısının evine gitti. Y.T. ve babası S.T., 1 ve 12 yaşındaki iki 

çocuğu, kadının erkek kardeşini ve babasını yaraladı. 

 6 Temmuz 2021’de Edirne’de bir erkek, sevgilisi D.Ş.’yi kendisinden ayrılmak istediği 

için darp etti. 

 6 Temmuz 2021’de Bursa’da M.E. (67) isimli erkek, eskiden mağazasında çalışan ve 

daha önce taciz ettiği F.A.’nın (42) dükkanını yaktı. 

 Edirne’de T.B. isimli erkek, eski karısı M.B.’yi 7 Temmuz 2021’de darp etti. 
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 6 Temmuz 2021’de Antalya’da pansiyon çalışanı C.T. (22) ve H.Y. (20) isimli iki erkek, 

pansiyonda kalan M.P.’ye (25) cinsel saldırıda bulundu. 

 9 Temmuz 2021’de Hatay’da C.K. (35) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu karısı 

Ebru K.’yi (30) evine giderek pompalı tüfekle katletti. 

 10 Temmuz 2021’de İstanbul’da Ü.F. (35) isimli erkek, kıskandığı için kavga ettiği 

karısı Deniz F.’yi (42) bıçaklayarak katletti. Kadının erkek hakkında uzaklaştırma kararı 

çıkarttığı, erkeğin karardan sonra kadını tekrar taciz etmeye başladığı ortaya çıktı. 

 Sinop’ta 10 Temmuz 2021’de M.V.M. isimli erkek, kavga ettiği karısı Meryem M.’yi 

(24) evde bıçaklayarak katletti. Yaralı bulunan kadın hastanede hayatını kaybetti. 

 11 Temmuz 2021’de Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Kader Y., İstanbul’dan tatil için 

geldiği Suçatı (Kerran) köyünde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Kader Y.’nin, korucu 

silahıyla intihar ettiği iddia edildi. 

 11 Temmuz 2021’de Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde uzman çavuş Durak Erdal Oruç, 

Derya Aldıç'ı ateşli silahla katlettikten sonra intihar etti. 

 12 Temmuz 2021’de İstanbul’da B.G. isimli kadın, sevgilisi Y.E.Ö.’nün kendisini darp 

ettiğini ve yastıkla boğmaya çalıştığını söyleyerek sosyal medyadan yardım istedi. 

 Kocaeli’de G.A. (50) isimli kadın, kocası M.A. (50) ve oğlu Ş.A.’nın (30) kendisine 

sistematik şiddet uyguladığını söyleyerek 12 Temmuz 2021’de şikâyetçi oldu. 

 13 Temmuz 2021’de Sakarya’da bir erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olan, boşanma 

aşamasında olduğu karısını zorla evine giderek darp etti. 

 12 Temmuz 2021’de İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Tekin Akdeniz, evli olduğu 

Fatma Akdeniz’i katletti. 

 Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Öykü Yöngün adlı kadın, arkadaşı Nihat Ş.’nin evinde 13 
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Temmuz 2021’de şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 Mardin’in Artuklu İlçesi’nde boşanma aşamasında olduğu Ceyhan Eneş'i daha önce 3 

defa darp eden Hasan Eneş, uzaklaştırma kararına rağmen 13 Temmuz 2021’de Ceyhan Eneş 

ve komşularını darp etti. 

 Mersin’de 14 Temmuz 2021’de Y. D. isimli kadın, damadı tarafından üzerine benzin 

dökülerek yakılmak istendi. 

 14 Temmuz 2021’de Zonguldak’ta kimliği belirsiz bir erkek, bir kadına tecavüz etti. 

 14 Temmuz 2021’de İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde Hüseyin B. adlı erkeğin annesine 

şiddet uyguladığı görüntüler kameralara yansıdı. 

 15 Temmuz 2021’de Kayseri’nin Talas ilçesinde uzaklaştırma kararı bulunan R.U. adlı 

erkek, boşandığı eşi N.A.’yı kesici aletle yaraladı. 

 15 Temmuz 2021’de İzmir’de Y.K. isimli erkek, birlikte yaşadığı Hatun Güneş Özsoy 

(27) isimli kadını katletti. 

 15 Temmuz 2021’de Batman’ın Kozluk ilçesinde Zeynep Sevim, evli olduğu erkek ve 

uzman çavuş olan kardeşi tarafından işkenceye maruz bırakıldı. Zeynep Sevim’in evini basan 

uzman çavuş, “biz buraya kan dökmeye geldik, devlet biziz” diyerek tehdit etti. 

 16 Temmuz 2021’de Karabük’te Vedat Düzduran isimli erkek, kendisiyle evli olan 

Hatice Düzduran’ı kesici aletle katletti. 

 18 Temmuz 2021’de Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde, Ramazan Avalmaz adlı erkek, 

öldürmeye çalıştığı Sema Aytekin kesici aletle yaraladı. 

 Manisa’da 19 Temmuz 2021’de A.E. (42) isimli erkek, oğlunun karısı Gülcan E.’yi (20) 

av tüfeğiyle vurarak katletti ve intihar etti. 
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 18 Temmuz 2021’de Kilis’te Ü.C. (32) isimli erkek, kavga ettiği karısı Ş.C.’yi ruhsatsız 

tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı ardından intihar etti. 

 19 Temmuz 2021’de Ankara’da Cemil A. isimli erkek, kendisinden ayrılma kararı alan 

Habibe Öner’e işkence etti. 

 Muğla’da 19 Temmuz 2021’de B.D. (19) isimli erkek, M.Ö. (18) isimli kadına tecavüz 

ettiği gerekçesiyle tutuklandı 

 20 Temmuz 2021’de Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cüneyt K. adlı erkek, boşanma 

aşamasında olduğu Kader K.'yi kesici aletle katletti. 

 20 Temmuz 2021’de 2021’de Antalya’da bir erkek, sevgilisi S.A.’yı darp etti ve evinde 

yangın çıkardı. 

 22 Temmuz 2021’de İstanbul’da, Gizem Akbaş isimli genç kadın, hakkında 

uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Mücahit İsmail Ayta tarafından darp edildi. 

 22 Temmuz 2021’de İstanbul’un Esenler ilçesinde, H.U. isimli erkek, Zeynep U.’yu 

katletti. 

 22 Temmuz 2021’de Denizli’nin Güney ilçesinde Gökhan Rüzgar isimli erkek, annesi 

Şadiye Rüzgar’ı katletti. 

 22 Temmuz 2021’de İstanbul’da E.D. (30) isimli erkek, sokakta annesini boynundan 

bıçaklayarak yaraladı. 

 Muğla’da 22 Temmuz 2021’de M.C. isimli kadın, M.Ç. isimli erkeğin kendisine 

kumsalda cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek şikâyetçi oldu. 

 23 Temmuz 2021’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde H.U., kendisinden boşanan F.Ö. ve 

çocuklarını katletmeye  çalıştı. 
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 23 Temmuz 2021’de Giresun’da H.C. isimli erkek, eşi ve çocuğunu ateşli silahla ağır 

yaraladı. 

 23 Temmuz 2021’de Kahramanmaraş’ta yaşayan Mehtap Kırlangıç, hakkında 

uzaklaştırma kararı aldırdığı Erkan Kırlangıç tarafından katledildi. 

 24 Temmuz 2021’de İstanbul’da Ç.A. (22) isimli erkek, erkek arkadaşlarıyla birlikte 

eski sevgilisi Ö.U.’yu evine gitti, Ç.A. kadını darp etti.  

 26 Temmuz 2021’de Ankara’da yaşayan Mehmet Y. evli olduğu Hamiyet Y.’yi katletti. 

 26 Temmuz 2021’de İstanbul’da bir erkek gece sokakta eğlence mekanından çıkan 

tanımadığı B.E. isimli trans kadını darp ederek yaraladı. 

 27 Temmuz 2021’de İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Bahçeköy’de Fatma Keke isimli 

kadın, Özer Ağaoğlu tarafından katledildi. 

 27 Temmuz 2021’de Malatya’da Mehmet Ö. adlı erkek, evli olduğu Selma Ö.’yü  kesici 

aletle katletti. 

 27 Temmuz 2021’de Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Himmet A. isimli erkek, evli 

olduğu Kadriye A.’yı ateşli silahla katletme girişiminde bulunarak ağır yaraladı. 

 28 Temmuz 2021’de İzmir’de R.E. isimli erkek, trafikte tartıştığı R.Y.’yi (23) darp etti. 

 28 Temmuz 2021’de Kocaeli’de B.E. isimli erkek, eski karısı S.A.’yı darp etti, sonra 

kızını kaçırarak olay yerinden kaçtı. 

 29 Temmuz 2021’de Edirne’de G.A. isimli erkek, evde boşandığı ama birlikte yaşamaya 

devam ettiği eski karısı H.Z.’yi darp etti. 

 30 Temmuz 2021’de Edirne’de Ö.C. isimli erkek, hakkında uzaklaştırma kararı olan 

B.C. isimli karısını darp etti. 
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 31 Temmuz 2021’de Bursa’da H.M. (60) isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 

karısı S.M.’yi (67) silahla omzundan vurarak yaraladı. 

 31 Temmuz 2021’de Sakarya’da İ.K. isimli erkek, kendisinden ayrılmak isteyen karısı 

S.K.’yi silahla yaraladı. 

 Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra 

Gülendam Haytaoğlu'ndan 28 Temmuz 2021 günü evden çıktıktan sonra haber alınamadı. 

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlayan arama sonucunda cesedine ait parçalar 2 Ağustos 

2021’de Varsak ormanlık alanında bulundu. Azra Gülendam Haytaoğlu’nun, Mustafa Murat 

Ayhan tarafından tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ortaya çıktı. 

 3 Ağustos 2021’de Esra Hankulu Ankara’nın Mamak ilçesinde Akdere Mahallesi'ndeki 

evinde ölü bulundu. Konuya ilişkin Aleyna Çakır’ı katlettiği şüphesi ile gözaltına alınıp serbest 

bırakılan Ümit Can Uygur tutuklandı. 

 6 Ağustos 2021 tarihinde  Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Senem Barik adlı kadın 

1 yıl önce boşandığı İrfan Barik tarafından katledildi.  

 6 Ağustos 2021 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşındaki Sude Akarsu, Onur 

Ö. adlı erkeğin evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. 

 6 Ağustos 2021 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde Baran 

Hasan Rasho adlı Êzidî kadın, Serkan Ö. tarafından ateşli silahla katledildi. 

 8 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da yaşayan Eda Nur Kaplan, kendisine tecavüz eden 

2 erkeğin serbest bırakılması üzerine intihar etti. 

 8 Ağustos 2021 tarihinde İzmir’de yaşayan 21 yaşındaki Şenay Ay, kaldığı otelde ateşli 

silahla şüpheli şekilde vurulmuş halde bulundu. 

 9 Ağustos 2021 tarihinde Antalya’nın Kumluca ilçesinde Ali Alataş, Gülcan Kılınç ve 

annesi Gülizar Kılınç’ı katletti. 
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 9 Ağustos 2021 tarihinde Mardin’in Nusaybin’in Badîbbe Mahallesi’nde yaşayan 

Gevriye Sarı, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. 

 9 Ağustos 2021 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Talat Aslan isimli erkek evli 

olduğu Hatice Aslan’ı kesici aletle katletti.  

 9 Ağustos 2021 tarihinde Karaman’da Doğan T., boşanma aşamasındaki eşi Özlem T. 

ile Osman B.'yi kesici aletle yaralarken, Necla Koçyiğit'i de katletti. 

 11 Ağustos 2021’de İstanbul’un Sultangazi ilçesinde Ulviye Avağ, boşandığı Mehmet 

D. adlı erkek tarafından katledildi. 

 11 Ağustos 2021 tarihinde Afyonkarahisar'da bir polis, boşanma aşamasındaki eşi ile 

eşinin anne ve babasını katledip intihar etti. 

 İzmir'in Konak ilçesinde 13 Ağustos 2021’de hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir 

otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi 

 15 Ağustos 2021 tarihinde Adana'da Ozan Özten isimli erkek, Kübra Özten'i katletti. 

 17 Ağustos 2021 tarihinde Samsun’da 41 yaşındaki Erkan A., ateşli silahla vurduğu 

dayısının eşi Hacer A.’yı katletti, çocuğunu ise ağır yaraladı.   

 18 Ağustos 2021 tarihinde Kayseri’de İkranur Türksoy arkadaşı B.A. tarafından ateşli 

silahla katledildi. 

 19 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde Fatma İnan boşandığı 

Metin Esin tarafından katledildi.  

 25 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesinde Ahmet Özcan, annesi Azime ve 

kardeşi Yasemin Özcan’ı katletti. 

 26 Ağustos 2021’de Muğla’nın Datça ilçesinde H.O.P. adlı erkek, annesi A.P.’yi kesici 
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aletle katletti. 

 30 Ağustos 2021 tarihinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Hediye Tokay 

isimli kadın, evinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Hediye Tokay’ın eşi Ahmet Tokay 

tarafından işkence edilerek katledildiği öğrenildi. 

 Siirt'te kaybolan Saadet Kazak adlı kadının cenazesi 30 Ağustos 2021’de boş bir arazide 

bulundu. 

 31 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’nın Mamak ilçesinde S.Ö. adlı erkek, boşandığı eşi 

Ebru Yüksel’i katletti. 

 Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Necati G. tarafından kesici aletle 

yaralanan Ebru G.,  1 Eylül 2021’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 4 Eylül 2021’de Mardin’in Savur ilçesinde cezaevinden şartlı tahliye edilen 62 

yaşındaki Abdulkadir Pulent, eşi Emine Pulent'i katletti. 

 İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde 12 Eylül 2021’de Haluk Sevinç isimli erkek, tartıştığı 

annesi 80 yaşındaki Yüksel Sevinç’i kesici aletle katletti. 

 İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde Eda Aydoğan, evli olduğu Abdullah Aydoğan 

tarafından 14 Eylül 2021’de ateşli silahla katledildi. 

 Düzce’de 16 Eylül 2021’de Hasan Kılıç adlı erkek boşanma aşamasında olduğu Özlem 

Kılıç’ı katletti, annesini ise ağır yaraladı. 

 Kayseri’de 12 Eylül 2021 günü Şükrü Teke (39) tarafından bir apartmanın ikinci katının 

penceresinden atılan Şura Asena Altıntaş (34) tedavi gördüğü hastanede 19 Eylül 2021’de 

yaşamını yitirdi. 

 İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 14 Eylül 2021’de Afganistan uyruklu Fatıma Ayderi 

(28) eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. 
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 Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi’nde yaşayan Gurbet Fida, evli 

olduğu Ali Fida isimli erkek tarafından 15 Eylül 2021’de katledildi. 

 Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde oturan Tuğba D., evli olduğu Burhan 

D. tarafından 16 Eylül 2021’de katledildi. 

 İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile olduğu 

belirtilen Gülseren Mamuş (17) imam nikahlı eşi Suat Ö. (32) tarafından 22 Eylül 2021’de 

öldürüldü. 

 Kocaeli’nin Derince ilçesinde 9 aylık bebeği olan Hatice Senem isimli kadın, tartıştığı 

eşi tarafından 25 Eylül 2021’de işkence edilerek öldürüldü. 

 İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 

olduğu öğrenilen ve adı açıklanmayan bir bekçi, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş’ı 26 Eylül 

2021’de katletti. 

 İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 28 Eylül 2021’de itfaiye eri Sebahattin Can (36) 

tartıştığını iddia ettiği eşi Melike Can’ı (28) boğarak katletti. 

 Rusya’dan tatil için Türkiye’ye gelerek Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz'de 

bulunan bir otelde konaklayan 51 yaşındaki Tatyana Fedorova, 29 Eylül 2021’de birlikte tatil 

yaptığı İ.S. (55) adlı erkek tarafından başına şişeyle vurularak katledildi. 

 Tekirdağ’da 2 Ekim 2021’de Serkan İ. adlı erkek, Nazlı Koldaguç’u kesici aletle katletti. 

 İzmir’de 6 Ekim 2021 tarihinde Karabağlar ilçesinde 96 yaşındaki Fatma Saman, oğlu 

Mehmet Saman (74) tarafından başına taşla vurularak katledildi. 

 7 Ekim 2021’de Tekirdağ’da yaşayan 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Ayşe Aksu, şiddet 

nedeniyle boşandığı Remzi Aksu tarafından kızının gözü önünde barışma teklifini reddetme 

bahanesiyle, ateşli silahla vurularak katledildi. 
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 8 Ekim 2021 tarihinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde Bekir Şervan Gürel adındaki 

erkek, Hasret Tutal’ı katletti. 

 10 Ekim 2021 tarihinde Konya'nın Meram ilçesinde Turgut Şimşek (70), eşi Sevil 

Şimşek’i (70) ateşli silahla katletti.  

 Kocaeli'de yaşayan 44 yaşındaki Seyhan Gözel, birlikte olduğu Ali Akbaba tarafından 

11 Ekim 2021’de ateşli silahla katledildi. 

 Kilis’te 27 yaşındaki Fatime Gül Özyer, evli olduğu Mahmut Özyer tarafından 12 Ekim 

2021’de darp edilerek katledildi. 

 Antalya’da yaşayan 43 yaşındaki market çalışanı Gönül Yılmaz, boşanmak istediği 

Yahya Yılmaz tarafından 11 Ekim 2021’de av tüfeği ile vurularak katledildi. 

 Osmaniye'de boşanmak için 11 Ekim 2021’de avukatlık bürosuna giden Meltem 

Goncagül, eşi İbrahim Goncagül tarafından katledildi. 

 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Semra Yılmaz adlı kadın, evli 

olduğu Aslan Yılmaz tarafından ateşli silahla katledildi. 

 13 Ekim 2021 tarihinde Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi A. (65), Kırgızistan 

uyruklu gelini Ayat A.'yı (31) kesici aletle katletti. 

 Giresun’da yaşayan 43 yaşındaki Şennur Çetin, evli olduğu Murat Çetin tarafından14 

Ekim 2021’de ateşli silahla katledildi. 

 Ankara’nın Keçiören ilçesinde 26 Ekim 2021’de Erol İnal (62) evli olduğu Ülker İnal’ı 

(58) silahla vurarak katletti. 

 Mersin'in Toroslar ilçesinde 27 Ekim 2021’de Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı 

(39) katletti. 
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 27 Ekim 2021 tarihinde Denizli ilinin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı, Şebnem 

Şirin isimli kadını katletti. 

 28 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde A.A. isimli erkek S.G.'yi ateşli 

silahla katletti. 

 Konya’da 28 Ekim 2021’de Nuriye Ünver isimli bir kadın evli olduğu erkek tarafından 

katledildi. 

 31 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’un Silivri ilçesinde Sinan Topçu, evli olduğu Servet 

Topçu’yu ateşli silahla katletti. 

 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Kadir D., tartıştığı annesi Aysel D.’yi 2 Kasım 2021’de 

katletti. 

 2 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da Ömer D. adlı erkek boşandığı Meltem L.’yi katletti. 

 2 Kasım 2021 tarihinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde Nursel Taşkın adlı kadın, 

hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evli olduğu İrfan Taşkın tarafından kesici aletle katletti. 

 2 Kasım 2021 tarihinde Aydın’ın Kuyucak ilçesinde Hüseyin Şentürk adlı erkek ayrı 

yaşadığı eşi Huriye ve kızı Sevda Şentürk’ü katletti. 

 Yargıtay, kendisine sistematik şiddet uygulayan ve fuhuşa sürüklemek isteyen Hasan 

Karabulut’u özsavunmada bulunarak öldüren Çilem Doğan hakkında verilen 15 yıl hapis 

cezasını Kasım ayında onadı. 

 5 Kasım 2021 tarihinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel, 

Selçuk G. tarafından katledildi. 

 6 Kasım 2021 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızlsaray Mahalesi’nde 

Sadullah G. (68) adlı erkek Ayşegül Sert'i (45) silahla vurarak katletti. 
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 9 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Göktürk B. adlı erkek, tanımadığı 

ve yolda gördüğü Başak Cengiz isimli kadını samuray kılıcıyla katletti.   

 11 Kasım 2021 tarihinde Hatay'ın Payas ilçesinde Sanem K. adlı kadın, eşi H.K. 

tarafından katledildi. 

 11 Kasım 2021 tarihinde Ordu'nun Korgan ilçesinde İbrahim Pişkin adlı erkek, boşanma 

aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i aracıyla ezerek katletti. 

 13 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde Sedat K., Ümmügülsüm 

Yarış’ı katletti.   

 Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Kasım ayında boş bir arazide bir kadın cesedi 

bulundu. Daha sonra işkence edilerek katledilmiş olarak bulunan kadın cenazesinin 41 

yaşındaki Neslihan Kaya’ya ait olduğu öğrenildi. 

 Batman’da 15 Kasım 2021’de Doğan Demir, dini nikâhla evli olduğu Müzeyyen 

Karabulut'u yaraladı, kardeşi Sultan Karabulut’u ise katletti. Müzeyyen Karabulut’un birçok 

kez Demir hakkında, “beni öldürecek” diyerek karakola şikâyette bulunduğu öğrenildi. 

 Gaziantep’te 31 yaşındaki Meral Mas 17 Kasım 2021’de eşi Hasan Mas tarafından 

katledildi. 

 İzmir’in Konak ilçesinde Basmane Gar’ı önünde 18 Kasım 2021’de A.Y. adlı trans 

kadın, bir erkek tarafından kesici aletle katledildi. 

 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 6 Aralık 2021’de İsmail Çakır (60), boşanma 

aşamasında olduğu Zehra Çakır'ı (39) silahla katlettikten sonra intihar etti. 

 Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan güvenlik görevlisi Mustafa Ayata, 2 Aralık 

2021’de eski eşi Aylin Hayriye Alkutay'ın yaşadığı eve gitti. Ayata yanında getirdiği tabancayla 

eski eşine ateş etti. Aylin Hayriye Alkutay olay yerinde yaşamını yitirirken, Alkutay'ın 

kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay'sa yaralandı. 



 

122 

 Adana'nın Kozan ilçesinde 6 Aralık 2021’de Osman Hoşça (76), eşi Fatma Hoşça'yı 

(55) katletti. 

 İstanbul’da 4 Aralık 2021’de Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü 

yakınlarında 20 yaşındaki Elif Toru’nun cenazesi bulundu. 

 Diyarbakır'da 8 Aralık 2021’de jandarma kontrol uygulamalarından kaçan ve Urfa'da 

yakalanan Müslüm A.’nın kullandığı otomobilde eski eşi Özgül Zonturlu’nun başından silahla 

vurulmuş cesedi bulundu. 

 Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 10 Aralık 2021’de Cahide Can, eşi Sabri Can tarafından 

katledildi. 

 Kahramanmaraş’ta 5 Aralık 2021’de bir inşaatın bahçesinde 21 yaşındaki Ulviye Bilgi 

Emlik’in cenazesi bulundu. 

 Antalya’nın Demre ilçesinde 18 Aralık 2021’de 28 yaşındaki Gülsüm Bilgiç evli olduğu 

metin Bilgiç (37) tarafından katledildi. 

 Necmettin G. isimli erkek, 8 Aralık 2021 günü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan 

Cumhuriyet Caddesi’nde bir yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'ye kesici aletle katletme 

girişiminde bulundu.   

 Adana'nın Çukurova ilçesinde 12 Aralık 2021’de Ömer Sancar (28) adlı erkek, eşi Nazik 

Sancar'ı (27) ateşli silahla katletti. 

 Şırnak'ın Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Ö.Ç., 6 ay önce boşandığı eski eşi 

tarafından 13 Aralık 2021’de saldırıya uğradı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 

Ö.Ç.,yaşamını yitirdi. 

 Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 13 Aralık 2021’de tercüman olarak çalıştığı hastaneye 

giden Suriyeli Selva El Hinedi (22), Suriyeli Ayad El Hasan (26) tarafından bıçaklanarak 

öldürüldü. 

 Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri semtinde 6 Aralık 2021’de Mahmut 

B. (40) isimli erkek, evli olduğu S.B.’yi ve kızı E.B.’yi (15) kesici aletle katletme girişiminde 

bulundu, oğlu M.B.’yi (18) ise katletti. 

 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 11 Aralık 2021’de Kaya Doğan, evli olduğu Hörmet 

Doğan ve üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı katletti. 
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 Antalya’nın Aksu ilçesinde 12 Aralık 2021’de Gülderen Çelik kardeşi Kutlay Çelik 

tarafından katledildi. 

 Mersin'in Akdeniz ilçesinde Feriha Temiz (41), 17 Aralık 2021’de birlikte yaşadığı 

Metin Masat (59) tarafından katledildi. 

 Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Mensurîye (Yalımköy) Mahallesi’nde 18 Aralık 

2021’de Seyfettin Değer isimli erkek, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen baskın yaptığı evde 

eşi Cemile Değer ve eşinin annesi Kadriye Başçı'yı ateşli silahla katletti. 

 Bursa’nın Gemlik ilçesinde 20 Aralık 2021’de 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar eşi 77 

yaşındaki Gülser Uyar’ı uyuduğu sırada tüfekle vurarak katletti. 

 Diyarbakır’da elektrik direkleri çalışması yapan işçiler, gömülü halde bir kadın cenazesi 

buldu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, cenazenin 12 Aralık 2021’den bu yana haber 

alınamayan 2 çocuk annesi Şerife Çiçek'e (23) ait olduğunu belirledi. 

 Isparta'da kendisine sistematik tecavüz, şiddet ve şantaj uygulayan Nurettin Gider'i 

özsavunma hakkını kullanarak öldüren Nevin Yıldırım hakkında verilen müebbet hapis cezası 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 20 Aralık 2021’de onandı. 

 Muğla’nın Fethiye ilçesinde 22 Aralık 2021’de Semih Sayın (40) adlı erkek, Derya 

Gül'ü (35) katletti. 

 Giresun’un Görele ilçesinde 18 Aralık 2021’de Yiğit Tüysüz (30), Hülya Alaca’yı (35) 

katletti. 

 Antalya'nın Kepez ilçesinde 23 Aralık 2021’de Rukiye Akgül, evli olduğu Emrah Akgül 

adlı erkek tarafından katledildi. 

 Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 24 Aralık 2021’de 6 aylık bebeğini Aile Sağlık 

Merkezi'ne götüren M.Ş.B adlı kadın, burada tartıştığı eşi M.B. tarafından ateşli silah ile 

katledildi.  

 İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 24 Aralık 2021’de Meryem Yılmaz adlı kadın, eski 

sevgilisi Erdal Dönmez tarafından kesici aletle katledildi. 

 İstanbul’un Silivri ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde ormanlık alanda 25 Aralık 2021’de 

yanmış bir kadın cesedi bulundu. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine bölgeye gelen 

jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin İran uyruklu Fariba Feizi'ye ait olduğunu 
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belirledi.  

 Adana'nın Seyhan ilçesinde 27 Aralık 2021’de Yunus Emre Uyaner, eşi Melike Yağmur 

Uyaner'i katletti 

 Erzincan’da 26 Aralık 2021’de Nazım Ali T. Ablası Ayşegül T.’yi bıçaklayarak katletti. 

 Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 26 Aralık 2021’de tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed 

el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed R. (33) daha sonra 

kaldığı daireyi yaktı. 

Dava Süreçleri ve Diğer Gelişmeler 

 11 yıl önce şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Aslı Baş’ın ölümüne ilişkin Şubat ayında 

devam eden davada şüpheliler beraat etti. 

 Van’ın İpekyolu ilçesi Kevenli TOKİ’de 24 Aralık 2016 tarihinde boşanma aşamasında 

olduğu Şehriban Dinç’i katleden Esat Dinç’e Van 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 

yargılandığı davada “kasten öldürme” suçundan aldığı cezada iyi hal indirimi uygulanmıştı. 

Kararın Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından yeniden başlanan 

yargılamanın 9 Şubat 2021’de Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 

kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Esat Dinç'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Mahkeme ayrıca Esat Dinç için istenilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak "iyi hal 

indirimi" uygularken, "azmettirme" suçundan yargılanan sanıklar ise beraat etti. 

 Mardin'in Savur ilçesine bağlı bir mahallede geçtiğimiz günlerde bir kadını taciz 

ettikleri gerekçesiyle korucular H.B. ile R.Ç. gözaltına alınmıştı. Kadının şikâyeti üzerine 

gözaltına alınan korucular, jandarmadaki ifadelerinin ardından 18 Şubat 2021’de savcılık 

talimatı ile serbest bırakıldı. 

 Manisa’da E.O. adlı kadın, kocası M.O.’yu kendisini taciz ettiği için Temmuz ayında 

şikâyet etti. M.O.’nun E.O.’yu kesici aletle yaraladığı için yargılandığı dava boyunca 

cezaevinden mektupla tehdit ettiği öğrenildi. 
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 Aydın’da 3 erkek ve 4 kadın, 2’si Türkiye vatandaşı olmayan toplam 10 kadını seks 

işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle Temmuz ayında gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. 

 Sinop’ta kadınları seks işçiliğine zorlayan 2 kişi Temmuz ayında gözaltına alındı. 

 Eskişehir’de bir erkek ve bir kadın, kadınları seks işçiliğine zorladıkları gerekçesiyle 

Temmuz ayında tutuklandı. 

 Büşra Gençalp'i katletme girişiminde bulunan Davut Gençalp'in yargılandığı davada 

Bakırköy 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi Ocak ayındaki karar duruşmasında sanığın geleceğini 

düşünerek, verdiği 13 yıl hapis cezasını 10 yıla indirdi. 

 Mardin’in Mazıdağı ilçesinde A.A. isimli genç bir kadına cinsel tacizde bulunan Aksu 

Karakol Komutanı Fahri Ç., hakkında açılan davada mahkeme, kadının beyanı ve sanığın 

gönderdiği mesajlara rağmen beraat kararı verdi. 

 Adana’da İ.E. (27) adlı kadın, kendisini kıskandığı için darp ettiğini söylediği kocası 

O.E.’yi (47) katlettiği gerekçesiyle Temmuz ayında tutuklandı. 

 Sistematik şiddet gördüğü eşi Hakan Özbek’e karşı öz savunmasını kullanırken 

ölümüne neden olan Fikrîye Özbek'e Nisan ayındaki karar duruşmasında 15 yıl 10 ay hapis 

cezası verildi. 

 3 Temmuz 2021’de Ankara’daki İstanbul Sözleşmesi eylemine katılan Üniversiteli 

Kadın Kolektifi üyesi bir kadın, sanal medya hesabında kimliği belirlenemeyen bir erkek 

tarafından ölüm ve tecavüzle tehdit edildi. 

 13 Temmuz 2021’de Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Mehmet Ali Ü., boşandığı 

kadının işyerine giderek silahlı saldırıda bulundu. Gözaltına alınan şiddet faili, “Gelmezse yine 

yaparım” tehdidinde bulundu. 
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ÇOCUK HAKLARI 

 Yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanmasına rağmen bulunduğu cezaevinden 

tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan 

Osman Çur'un tahliyesine yapılan itiraz kabul edilmedi. Z.Ç.'nin avukatı ve Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, 22 Ocak 2021’de 

mahkemece reddedildi. 

 Denizli’de yaşayan bir çocuğun, ebeveynlerinin arkadaşı Hulusi Ö. tarafından cinsel 

istismara maruz bırakıldığı Ocak ayında öğrenildi. İstismar, çocuğun maruz bırakıldığı durumu 

annesine anlatmasıyla ortaya çıktı. Kızının intihar girişimini de önleyen kadın, emniyete 

giderek şikâyette bulundu. 

 İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde 17 yaşındaki kızına istismarda bulunan Yılmaz 

Karadağ’a Ocak ayında 45 yıl hapis cezası veren mahkeme, 15 yıl iyi hal indirimi uygulayarak 

cezayı 30 yıla indirdi. 

 Şırnak'ta çocuğa yönelik istismarda bulunan Uzman Çavuş Aslan A.’ya yargılandığı 

davanın Şubat ayındaki karar duruşmasında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

 Şanlıurfa'da Ramazan Çakmak hakkında boşanma davası açan eşi ile yaşları 5 ve 9 

arasında değişen 3 çocuğuna işkence yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 

dava açıldı. Şubat ayında yargılanmaya başlanan tutuklu Ramazan Çakmak adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

 Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2018 yılında bir okulda beden eğitimi öğretmeni ve aynı 

zamanda okul müdür yardımcılığı yapan A.Ö., 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki çocuğu, cinsel 

istismara maruz bıraktı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan öğretmen, soruşturma 

tamamlanmadan Şubat ayında göreve iade edildi. 

 Şırnak’ın Silopi ilçesinde 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu Şubat ayında ortaya 

çıkan Selim B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
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 Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Mart 2021’de Yusuf A. , 16 yaşındaki oğlunu "Allah 

yolunda kurban ettiğini" iddia ederek bıçakla ağır yaraladı. 

 Mardin’in Derik ilçesinde Mart ayında polis Y.Y., öğretmenevinde 12 yaşındaki bir 

çocuğa cinsel saldırıda bulundu. 

 Konya'nın Karatay ilçesinde 8 Mart 2021’de apartman görevlisi İsmail Kılınçer (32), 

evinde oğlu Hüseyin Kılınçer’i (10) “cennete gitmesi” iddiasıyla boğarak katletti. 

 Mersin'in Akdeniz ilçesinde Mart ayında 8 yaşındaki çocuk, 67 yaşındaki K.K adlı şahıs 

tarafından cinsel saldırıya uğradı. Kızının çığlığına koşan baba ve amcanın ihbarıyla gözaltına 

alınan şahıs mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 Sakarya’nın Ferizli ilçesinde zihinsel engelli 16 yaşındaki Y.Y.’ye, babası H.Y. (42) ile 

amcaları A.Y., H.Y. ve komşusu U.K. cinsel istismarda bulunduğu Mart ayında ortaya çıktı. 

 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya 4 Nisan 2021’de aralarında AKP'li Belediye başkan 

yardımcılarının da olduğu yaklaşık 30 kişinin 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz ettiğini, dosyanın 

savcısının Mardin'e sürgün edildiğini öne sürdü. 

 Denizli’nin Baklan ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk, 6 Nisan 2021’de evde 

doğum yaptı. Çocuğun kanaması durmayınca annesi tarafından durum sağlık ekiplerine 

bildirildi. Çivril Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun doğum yaptığı anlaşıldı. Kadının 

ifadesinin ardından birlikte olduğu belirtilen Şakir Orhan gözaltına alındı. Şakir Orhan’ın 

çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, annenin ise çocuğun gebeliğini gizlediği öğrenildi. 

 Mardin'in Nusaybin ilçesinde kırsal bir mahallede 15 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu 

8 Nisan 2021’de Aziz A. isimli bir erkeğin tacizine maruz kaldı. 

 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 14 Nisan 2021’de 4 kişinin, 12 yaşındaki bir 

çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu öğrenildi. 

 Mayıs ayında Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bireysel silahlanma sonucu bir çocuk 
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yaşamını yitirdi. 

 Mayıs ayında İstanbul’da çocuğa sistematik cinsel istismarda bulunan fail T.K., 

gözaltına alındıktan iki saat sonra serbest bırakıldı. Hakkında verilen uzaklaştırma kararını iki 

kere ihlal eden faile, tehdit ve tacizlerini sürdürmesine rağmen “önlem” olarak elektronik 

kelepçe takıldı. 

 Hakkâri’nin Derecik ilçesine bağlı bir köyde Tacettin G. isimli erkeğin, 5 yaşındaki bir 

çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı Mayıs ayında öğrenildi. 

 Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Küçükçay (Mehrav) Mahallesi’nde V.A.Ü. adlı bir 

erkeğin 8 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. 

 Mayıs ayında Sakarya’da karate öğrencisi E.D., antrenörü Mustafa S. tarafından cinsel 

saldırıya uğradığını açıkladı. 

 Antalya’nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde 5 yaşındaki bir çocuk üvey babasının 

cinsel istismarına maruz kaldı ve istismar faili serbest bırakıldı. 

 Annesi A.K. ile birlikte İstanbul’da yaşayan 11 yaşındaki çocuk, annesinin birlikte 

yaşadığı fail H.Ç.’nin cinsel saldırısına uğradı. 

 Mardin'in Artuklu ilçesinde cami imamı A.Z., 13 yaşındaki çocuğa tecavüz girişiminde 

bulundu. 

 İstanbul’un Maltepe ilçesinde Haziran ayında bir çocuğu kaçırarak 8 gün boyunca 

alıkoyan Murat A. serbest bırakıldı. 

 Dersim’in Ovacık ilçesinde Hüseyin Ö.’nün 11 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda 

bulunduğu Haziran ayında öğrenildi. 

 İstanbul’un Kâğıthane ilçesinde Haziran ayında bir çocuk, çalıştırıldığı iş yerinin 

sahibi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. 
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 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Haziran ayında Ümmühan Dumanlıoğlu iki yaşındaki 

çocuğunu katletti. 

 Mardin’in Ömerli ilçesinde Haziran ayında çalışmak zorunda bırakıldığı inşaattan 

düşen Berzan Özgün yaşamını yitirdi. 

 Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde köy koruculuğundan emekli olan ve koruculuğu gönüllü 

olarak sürdüren Servet Karakaş (64) isimli erkeğin, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu 

belirtildi. 

 6 Temmuz 2021’de Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Murat Ö. (45), 5 yaşındaki çocuğu 

zorla alıkoyarak istismar etti. 

 Mardin'in Artuklu ilçesinde R.K. adlı erkek bir sokakta 4 yaşındaki bir çocuğu istismar 

etti. 

 Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli köyünde 12 Temmuz 2021’de 17 yaşındaki A.A. 

eve dönerken Abdullah isimli erkek tarafından cinsel istismara ve şiddete uğradı. Ağır yaralı 

olarak hastaneye kaldırılan A.’nın beyninde hasar meydana geldiği ortaya çıktı 

 Muş’un Karşıyaka Mahallesi’nde “Heyderîyan Medresesi” olarak adlandırılan Kuran 

Kursu’nda yatılı olarak 3 aydır eğitim gören 12 yaşındaki M.A.Y. adlı çocuğun intihar ettiği 

iddia edildi. 

 Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı bir mahallede yaşayan 17 yaşındaki çocuk, babası 

M.A. tarafından tecavüze uğradı. Çocuğun yakınları tarafından öldürülmeye çalışıldığı iddia 

edildi. 

 Antalya’da kızı M.Z.’ye (14) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen A.Z. (40) 

tutuklandı. 

 İstanbul’da H.T. (45) isimli erkek lise öğretmeni, öğrencisi olan 15 yaşındaki kız çocuğu 

Y.A.’yı istismar ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
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 Dersim'in Moğultay Mahallesi’nde 4 Ağustos 2021’de asker olduğu belirtilen bir kişi, 

16 yaşındaki çocuğu taciz etti. 

 8 Ağustos 2021 tarihinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit 

Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki H.K. ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. 

 İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Ağustos ayında bir çocuk, babası, ağabeyi, amcası ve 

öğretmenlerinin de içinde bulunduğu 20 kişinin sistematik cinsel istismarına uğradığını 

belirterek şikâyetçi oldu. 

 Trabzon’un Of ilçesinde cami imamı Emre G., Ağustos ayında 4, 7 ve 11 yaşlarındaki 

çocuklarını ateşli silahla katletti. 

 Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmahsut Mahallesi’nde yaşayan Mohammad 

Dwla isimli erkek, 3 Eylül 2021’de 13 yaşındaki çocuğu Amara Dwla’yı şiddete maruz bıraktı. 

Fail erkek daha sonra çocuğu işkence ederek katletti. 

 Bursa'nın Mudanya ilçesinde Aydın Haydar kapıcılık yaptığı sitenin havuzunda 14 

Eylül 2021’de iki çocuğa cinsel istismarda bulundu 

 Şırnak’ta M.B. adlı erkeğin, 9 yaşındaki yeğeni N.B.'ye cinsel istismarda bulunduğu ve 

şikâyet üzerine tutuklandığı Eylül ayında öğrenildi. 

 Van’ın Başkale ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olan 

Y.K.’nin 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu Ekim ayında öğrenildi. 

 Van’da bir ilköğretim okulunda 62 yaşındaki H.N.C. adlı bir öğretmenin sınıfta bulunan 

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu Ekim ayında öğrenildi. 

 Gaziantep’te babası Mehmet Yılmaz tarafından şiddet gören 18 aylık Elif Hazal Yılmaz, 

tedavi gördüğü hastanede Ekim ayında yaşamını yitirdi. 

 Siirt'te yatılı kuran kursunda bir çocuğa sistematik olarak cinsel istismarda bulunan 
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öğretici D.M., Kasım ayında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

 Antalya’nın Serik ilçesinde babası Mustafa Gaffar (24) tarafından darp edildiği öne 

sürülen 3 aylık Elif Ada adlı bebek 16 Kasım 2021’de yaşamını yitirdi. 

 Kocaeli’de cinsel saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan 16 yaşındaki Ayşegül Aydın 

tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra 22 Kasım 2021’de yaşamını yitirdi. 

 Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolan Müslüme Yağal'ın kaybolduktan 10 gün sonra 19 

Kasım 2021’de cesedi bulundu. 

 Nusaybin'de bir lisede müdür yardımcısı olan Ahmet B., bir öğrenciyi istismar etti. 

 Erzurum’un Palandöken ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Hacı Bahattin Evgi 

Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda 7 çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 

 Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Terziler Mahallesi'nde yaşayan ve muhtar azası olan 

Alpay Çömez (35), geçen hafta aracına aldığı 16 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda 

bulundu. 

 Yozgat’ın Çandır ilçesinde F.B. isimli kadın, bir aylık bebeğini işkence ederek katletti. 

 Nusaybin’de öğrencisine sistematik cinsel tacizde bulunan okul müdür yardımcısı 

Ahmet B.’nin farklı tarihlerde 3 çocuğu daha taciz ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Ahmet B., 

serbest bırakıldı. 
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MÜLTECİ HAKLARI 

 Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı kırsal Adanalıoğlu Mahallesi'nde Ocak ayında Suriyeli 

mültecilerin “kaçak kullanım” gerekçesiyle elektriklerinin kesildiği öğrenildi. 

 Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldıkları için Mart ayında annesiyle birlikte Meriç 

yoluyla Yunanistan’da geçmeye çalışan bir kız çocuğu suda boğularak hayatını kaybetti. 

 Van’ın Erciş ilçesinde bir kamyonun gizli bölmesinde bulunan 114 sığınmacı insani 

olmayan koşullarda bulundu. 

 İzmir'de 55 göçmen konteyner içinde havasızlıktan ölmek üzereyken bulundu. 

 Mardin’de ajanlık dayatmasına maruz kalan Suriyeli Ali El Sülo, ajanlık dayatmasını 

kabul etmeyince “örgütle bağlantısı olduğu” iddiası ile sınır dışı edilmek üzere gözaltına 

alınarak Gaziantep’e götürüldü. 

 Ankara’da Sözcü Gazetesi’nin manşetine taşıyarak hedef gösterdiği esnaflık yapan 

Somalili sığınmacılara yönelik Nisan ayında ırkçı saldırılar gerçekleşti. 

 Altı buçuk aylıkken dünyaya gelen mülteci bebeğin hastane masrafları ödenemediği 

gerekçesiyle, üç buçuk aydır İstanbul Bağcılar Araştırma Hastanesi’nde "rehin" olarak 

tutulduğu Nisan ayında ortaya çıktı. 

 Mayıs ayında İran’dan Van'a geçtikleri sırada askerler tarafından gözaltına alınan 5 

Afgan mültecinin işkenceye maruz kaldıkları öğrenildi. Edinilen bilgilere göre mülteciler, 5 

Mayıs 2021’de İran'ın Xoy kenti kırsalından Van tarafından geçerken gözaltına alınarak 

işkenceye maruz kalan mülteciler bir süre sonra geldikleri noktadan tekrardan İran'a gönderildi. 

 İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi’nde Haziran ayında hazırladığı ve İzmir, Aydın, Denizli, 

Manisa, Uşak, Afyon, Kütahya, Antalya, Burdur, Muğla ile Isparta illerini kapsayan raporda 

mültecilere yönelik 2 bin 980 hak ihlali yaşandığını açıkladı. 
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 İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’nde Haziran 

ayında çıkan yangında bir mülteci hayatını kaybetti. Yangının çıktığı katta bulunan mültecilerin 

yaklaşık 10 gündür neden tutulduklarını öğrenmek ve buradaki yaşam koşulları hakkında idari 

personelle görüşebilmek için açlık grevinde olduğu iddia edildi. 

 CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan mültecilerin su faturası ve 

katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu adımı "Birileri insan 

haklarından bahsedecek, bana 'faşist' diyecek. Hiç umurumda değil" diyerek savundu. 

 Van’ın Muradiye ilçesinde Ağustos ayında 20 yaşında Afgan uyruklu bir mültecinin 

cansız bedeni bulundu. 

 Diyarbakır Barosu İnsan Hakları Merkezi Mülteci Hakları Komisyonu Eylül ayında 

yaptığı açıklamayla Afganistan ve Pakistanlı 39 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini 

duyurdu. 

 30 Eylül 2021 tarihinde İzmir’in Torbalı ilçesinde Suriyeli mültecilerin yoğun olarak 

yaşadığı bir siteye gerçekleşen saldırıda ev ve araçlar ateşe verildi. 

 Ankara’nın Altındağ ilçesinde 2 gün önce kaybolan Suriyeli Muhammed Hattabi isimli 

çocuk 30 Ekim 2021’de boş bir gecekonduda başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu. 

 

SONUÇ  

Tabloya bakıldığında 2021 yılı özgürlüklerin en yoğun şekilde kısıtlandığı, hak arama ve hak 

savunuculuğu yapmanın en ağır bedellerle engellendiği bir yıl olduğu anlaşılmaktadır. 

Muhalifler ve hak savunucuları başta olmak üzere tüm vatandaşlar açısından hukuki güvenliğin 

olmadığı, Anayasa ve Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel hakların dahi 

kullanılamadığı bir yönetme biçimi içerisinde elbette siyasi iktidarın hak ve özgürlükler alanına 

ilişkin geliştirdiği bu politikalar, yaşamın tüm alanlarına da yansımaktadır. Ekonomi 
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politikalarından dış politikaya, sağlık politikalarından eğitim politikalarına varıncaya kadar tüm 

alanlar hükümetin hak ve özgürlüklere yaklaşımından doğrudan etkilenmekte ve her geçen gün 

ülkeyi felakete sürüklemektedir.  

Ancak tüm bu olumsuzluklara karşın 2021 yılında haksızlık ve hukuksuzluklara karşı direnişin 

ve adalet arayışının yükseldiğine de tanıklık ettik. Boğaziçi Üniversitesi hocalarının ve 

öğrencilerinin Kayyım rektör atanmasına ilişkin yürüttükleri direniş, yine gençlerin barınma 

hakkına ilişkin geliştirdikleri direniş, kadınların İstanbul sözleşmesinin yürürlükten 

kaldırılması kararına karşı geliştirdikleri direniş, köylülerin topraklarını, havalarını, sularını, 

ormanlarını korumak için gerçekleştirdikleri direniş, Şenyaşar ailesinin, Gülistan Doku’nun 

ailesinin, tutsak ailelerinin yürüttükleri adalet nöbetleri de 2021 yılında siyasi iktidarın yarattığı 

zifiri karanlığı delen ışık oldu.   

Biz de HDP olarak siyasi iktidarın haksızlıklarından, hukuksuzluklarından ve her türlü 

şiddetinden en çok pay alan kesimlerinden biri olmamıza rağmen, cezaevlerinde, gözaltı 

merkezlerinde, adliyelerde, sokaklarda, mecliste bir an bile tereddüt etmeden, tek bir adım geri 

atmadan direnmeye ve karanlığa karşı aydınlığı, çirkinliklere karşı güzelliği örgütlemeye tüm 

gücümüzle devam ettik. Her kim nerede direniyorsa, karanlığa karşı her kim bir kibrit çöpü 

yakıyorsa tereddütsüz onun yanında olduk.  

2021 zifiri karanlığın sona ermeye başladığı, üzerinde yaşadığımız toprakların çok zayıf da olsa 

aydınlanmaya başladığı bir yıl oldu . 2022’nin ise hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle 

kadınların, gençlerin, ezilenlerin, yoksulların, işsizlerin, emekçilerin, köylülerin bu zifiri 

karanlığı yırtacağı yıl olacağına yürekten inanıyoruz.   

 


