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GİRİŞ 

1. Kadın hakları Türkiye’nin gündemini her zaman meşgul eden en önemli konulardandır. 

Ayrımcılık temelli uygulamalar, kadın cinayetleri ve çocuk gelinler bu alandaki başı çeken 

sorunlardandır. 

2. Raporumuzda yer alan tespitlerden de anlaşılacağı üzere, kadın hakları genel olarak istenen 

seviyenin çok altında iken, bunun üzerine 15 Temmuz 2016’da şaibeli bir darbe girişimi 

yaşandı. Ardından 21 Temmuz 2016’da anayasada ve uluslararası sözleşmelerde şartları 

oluşmamasına rağmen olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Meclis görüşmelerinde bakanlar 

OHAL’in sadece 1 ay süreceğini ifade etti,  ancak gerçek böyle olmadı. OHAL 2 yıl sürdü. 

33 kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarıldı. Bu KHK’larla hakimlerin seçiminden, ihale 

kanunlarına kadar OHAL ile alakası olmayan yüzlerce kanunda değişiklik yapıldı.  

3. OHAL KHK’ları ile temel insan hakları yok edildi. Yaşam hakkı, işkence yasağı, adil 

yargılanma hakkı, seyahat hürriyeti, mülkiyet hakkı gibi Anayasa’da koruma altına alınmış 

tüm haklar ağır yara aldı. Bu ihlaller kağıt üzerinde kalmadı. İnsanlar gözaltı merkezlerinde 

ve cezaevlerinde işkence ile öldürüldü. Yüzden fazla insan kaçırılma ve kaybedilme yaşadı. 

Hala bulunamayan insanlar var. 23.202’si kadın olmak üzere 133.813 kişi kamudaki 

görevlerinden atıldı1. Özel sektörde binlerce şirkete ve Sivil Toplum Kuruluşuna (STK) el 

konuldu. Buralarda çalışan on binlerce insan işsiz kaldı. İki milyona yakın insan OHAL 

KHK’ları ile yaratılan suçlarla üstelik geriye dönük olarak suçlandı, soruşturma ve 

yargılamalara muhatap oldular. İki yüz binden fazla insan gözaltına alındı.  Yüz binden fazlası 

tutuklandı. Bu çalışmanın konusu olmayan daha pek çok alanda çok ağır hak ihlalleri yaşandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinde ilk kez BM organları tarafından verilen kararlarda 

“insanlığa karşı suç” ithamı ile muhatap oldu2.  

4. OHAL 2018 yılı Temmuz ayında sona erdi. Bununla birlikte OHAL KHK’ları ile yürürlüğe 

giren pek çok yasa halen varlığını sürdürmektedir. Fiili ve hukuki şekilde OHAL devam 

etmektedir.  

 

1 https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk  
2 Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu’nun 18 Eylül 2020 tarihli 51/2020 sayılı (Pa. 102)  ve 25 Eylül 

2020 tarihli 47/2020 sayılı (Pa. 101)  kararlarında, Türkiye'de Gülen Hareketine yönelik sistematik kitlesel gözaltı ve 

tutuklama uygulamalarının insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini açıkça vurgulamıştır. 

https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk
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5. OHAL dönemi kadın haklarını derinden sarstı. Kadının Korunması Hakkındaki Kanun dahi 

işletilemez hale geldi. Koruma talep eden kadınlara polis tarafından “OHAL var öncelik 

terörle mücadele” cevabı verildi.  

6. OHAL döneminin her kapıyı açan maymuncuk kelimesi “terör” oldu. Başta Gülen Hareketi 

ve Halkların Demokrasi Partisi taraftarları olmak üzere iki milyona yakın insan terörist ilan 

edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP muhalifi bir kişi eğer Kürt ise 

“PKK”lı, değilse Gülen Hareketi ile irtibatlı olarak varsayılıp cadı avına muhatap oldu. Hatta 

Cumhuriyet Gazetesi yazarları3 gibi gazeteciler ve birçok insan aynı anda her iki örgüte birden 

yardım ve yataklıkta bulunmakla suçlanabilmiştir. Bu şekilde “terörist” olarak damgalanan 

kadınlara yapılabilecek her türlü kötülüğün meşru olacağı algısı oluşturuldu. Darbe 

girişiminin hemen ardından Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu iddia edilen insanlara yönelik 

propaganda faaliyetlerinde  “bunların malları, kadınları ve kızları helaldir!” şeklinde dini 

fetvalar verildi4.  

7. OHAL döneminde onbinlerce kadın gözaltına alındı. Hamile hasta veya bebekli olsa bile 

gözaltına alınıp 30 güne kadar çok ağır şartlarda polis nezarethanelerinde tutuldular. Bu 

kadınlar işkencenin her türlüsüne muhatap oldular. Bazı kadınlara tecavüz edildi. 

Tecavüzcüsünün bebeğini doğuranlar oldu. Fiziki şiddet, küfür, hakaret ve tehditler polis 

nezarethanelerinde sıradanlaştı. Bazı kadınların vücuduna aşındırıcı kimyasallar damlatıldı, 

kimilerine elektrik verildi. Soruşturmalarda görev alan hakim, savcı ve kolluk görevlilerine 

dokunulmazlık getirildi. Her türlü hukuksuzluğa bu kamu görevlileri ortak oldu. İşkence veya 

diğer suçlarla ilgili suç ihbarlarının üstü örtüldü. Gasp edilen hakların elde edilmesi için açılan 

davalar reddedildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi’nin kararlarında vurgulandığı 

üzere Türk Anayasa Mahkemesi dahi etkili bir hukuk yolu olmaktan çıktı5.  

8. Cezaevlerinde kadınlar bebekleri ile kalmak zorunda bırakıldı. Bazı kadınlar tıbbi destekten 

mahrum bırakılarak, mobbing ve ötekileştirme yöntemleri ile  ölüme sürüklendi.  

9. OHAL döneminde kadın hakları ile ilgili sorunlar katlanarak büyüdü, kadın cinayetleri arttı. 

Kadın hakları ile ilgili koruyucu önleyici ve geliştirici tedbirler alarak sorunları çözmesi ve 

sorumluluğu üzerine alması gereken hükümet, İstanbul Sözleşmesini suçladı. Türkiye’nin 

Avrupa Konseyi’nin dönem başkanı olduğu sırada 2011 yılında kabul edilen ve ilk imzacısı 

Türkiye olan İstanbul Sözleşmesinden 2021 yılında çıktı. Çıkma gerekçesi olarak 

 

3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Davas%C4%B1  
4 https://www.odatv4.com/guncel/bunlarin-karilari-bize-helaldir-verin-onlari-demisler-2609161200-101191  
5 https://www.drgokhangunes.com/wp-content/uploads/2022/11/BM-IHK-Mukadder-Alakus-Kararina-Iliskin-

Degerlendirme.docx  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Davas%C4%B1
https://www.odatv4.com/guncel/bunlarin-karilari-bize-helaldir-verin-onlari-demisler-2609161200-101191
https://www.drgokhangunes.com/wp-content/uploads/2022/11/BM-IHK-Mukadder-Alakus-Kararina-Iliskin-Degerlendirme.docx
https://www.drgokhangunes.com/wp-content/uploads/2022/11/BM-IHK-Mukadder-Alakus-Kararina-Iliskin-Degerlendirme.docx
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gerçeklikten uzak sözleşmenin amacı, hatta yazılı metni ile uzaktan yakından alakası olmayan 

söylemler gösterildi. Türkiye’de kadın hakları devlet eliyle bir büyük darbe daha yemiş oldu6.  

10. Raporumuz OHAL döneminde ve devamında hak ihlallerine muhatap olan kadınların 

durumunu ele almaktadır. İhlallere dair kısa açıklamalar yapılmakta ve bu açıklamalar 

örneklerle somutlaştırılmaktadır.  
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6 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
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I- KAVRAMLAR 

1. OHAL - KHK 

11. 15 Temmuz 2016’da yaşanan şaibeli darbe girişiminin ardından, daha iki gün geçmeden 

ülkede hayat tamamen normale dönmesine rağmen 21 Temmuz 2016 tarihinde olağanüstü hal 

(OHAL) ilan edilmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’ne insan hakları ile 

ilgili temel sözleşmeleri askıya aldığı bildirimini yapmıştır.  

12.  Anayasa ve uluslararası sözleşmelere göre OHAL ilanının şartları oluşmamasına rağmen bu 

yapılmıştır. Ordu ve siyasetçiler darbe girişiminin 2 gün içinde tamamen bastırıldığını 

duyurmuştur7. Bütün dünyaya hayatın normale döndüğü hiçbir sorun olmadığına dair 

açıklamalar yapılmıştır. Buna rağmen Erdoğan ve partisi AKP, muhalefet partilerinin 

desteğini de alarak OHAL ilan etmiştir. 

13. Üç aylığına ilan edildiği duyurulan OHAL tam 2 yıl sürmüştür8. 37 OHAL KHK’sı 

çıkarılmıştır. İhale Kanunundan, Köy Kanunu’na kadar yüzlerce kanunda değişiklik 

yapılmıştır. OHAL KHK’ları ile temel hak ve özgürlükler yok edilmiştir.  

14. OHAL 18 Temmuz 2018’de sona ermiştir. O iki yıl boyunca temel hak ve özgürlükler 

tamamen güvencesiz kalmıştır. Özellikle adil yargılanma, işkence yasağı, kişi özgürlüğü ve 

güvenliği, özel hayatın gizliliği gibi pek çok temel hayati konuda tam bir keyfilik yaşanmıştır. 

OHAL KHK’ları ile suçlar uydurulmuş, uydurulan suçlar geriye etkili olarak işletilmiş, 

insanlar kitleler halinde gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 4 günlük azami gözaltı süresi 30 güne 

çıkarılmıştır. Gözaltı merkezlerinde işkencelerin önü açılmıştır. İşkencecileri koruyan 

dokunulmazlık yasaları kabul edilmiştir.  

15. OHAL kağıt üzerinde sona ermiştir. Buna rağmen OHAL KHK’ları hala yürürlüktedir. Hala 

insanlar işlerinden atılmakta, günlerce gözaltında tutulmakta ve işkence görmektedir. 

Ayrımcılık temelli uygulamalar tüm hızıyla devam etmektedir. 

2. OHAL Mağduru 

16. OHAL dönemi mağdurları 2 gruba ayrılmaktadır.  Birinci grup OHAL KHK’larında 

yayınlanan listelerde ismi yer alan ve bu şekilde kamu görevinden atılan, mesleklerini bir 

 

7 15 Temmuz Darbe Girişimi - Vikipedi (wikipedia.org) . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
8 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-571673 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.wikipedia.org/wiki/15_Temmuz_Darbe_Giri%C5%9Fimi
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-571673
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daha yapmaları yasaklanan insanları ifade etmektedir. Bu kapsamdaki insanların sayısı 

133.813 kişidir9. 

17. Daha geniş olan ikinci grup ise OHAL KHK’ları ile getirilen siyasi kriterler esas alınarak 

oluşturulan bir kitleye karşılık gelmektedir. Bu kriterler idari kararlarda, resmi belgelerde, 

savcılık ve mahkeme kararlarında aşağıdaki şekilde kullanılmıştır:   

• Çalıştığı iş yerinin OHAL KHK’sı ile kapatılmış olması,   

• OHAL KHK’sı ile kapatılan Bank Asya’da hesabının olması, 

• Çocuklarının OHAL KHK’ları ile kapatılan okullarda eğitim görmüş olması, 

• Kendilerinin yıllar önce OHAL KHK’ları ile kapatılan kurslarda, dershanelerde, 

yurtlarda, okullarda ve üniversitelerde eğitim görmüş olması, 

• OHAL KHK’sı ile kapatılan yayınevlerinin kitaplarını okuması, evlerinde bulundurması, 

• OHAL KHK’sı ile kapatılan gazete ve dergileri okuması, onlara abone olması, 

• OHAL KHK’sı ile kapatılan derneklere üye olması, bu dernek faaliyetlerine katılmış 

olması , geçmişte onlara mali yardım yapması, 

• OHAL KHK’sı ile kapatılan sendikalara üye olması, 

• OHAL KHK’sı ile işinden atılan birinin eşi, çocuğu, anne veya babası olması,  

Bu kriterlerin sayısını artırmak mümkündür.  

18. Sayılan kriterler gerekçe gösterilerek insanlar gözaltına alınmış, gözaltında işkence görmüş, 

tutuklanmış ve hatta uzun süreli hapis cezaları gerektirecek şekilde mahkûm edilmiştir. 

Burada dikkat çeken husus “OHAL KHK’sı” ifadesi suçlamaların özünü oluşturmaktadır. 

Yani suçlamalardan bu ifade çıkarıldığında ortada ne suç ne de dayanak kalmaktadır. Çünkü 

aynı insanlar OHAL KHK’larından önce aynı ülkede, aynı şekilde yaşamaktaydı. Gündelik 

yaşamlarındaki sıradan aktiviteleri suç olarak kabul edilmiyordu.  Bu yüzden OHAL 

Mağdurları çok büyük bir kitleyi ifade etmektedir.  

19. OHAL Mağdurları büyük ölçüde Gülen Hareketi10 gönüllüleri, Halkların Demokrasi 

Partisi’nin (HDP) üyeleri veya destekçilerinden oluşmaktadır. Gülen Hareketi gönüllüleri, 

siyasi iradenin “FETÖ” olarak tanımladığı örgüt ile, Halkların Demokrasi Partisi üyesi ve 

destekçileri ise “PKK” veya “PYD” ile irtibatlı veya iltisaklı olmakla suçlanmıştır. Bu 

suçlamalarda kullanılan kriterler ise OHAL KHK’ları ile üretilmiş, yukarıda örnekleri 

verilmiş olan, fabrikasyon ve varsayıma dayalı argümanlardır. İnsanlar, sonradan üretilen bu 

 

9 https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
10 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından açıklamalara göre 14 Haziran 2022 tarihi itibariyle tamamlanan dosyalarda, 

Gülen Hareketi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle soruşturmalara muhatap olan kişi sayısı 559 bin 322’dir. Bu sayı 

sadece biten dosyalarla ilgilidir. Yürütülmekte olan soruşturmaları kapsamamaktadır. 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-bozdag-6nci-yargi-paketiyle-stokculara-hapis-cezalari-artacak-

687718.html . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-bozdag-6nci-yargi-paketiyle-stokculara-hapis-cezalari-artacak-687718.html
https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-bozdag-6nci-yargi-paketiyle-stokculara-hapis-cezalari-artacak-687718.html
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kriterlerle terör örgütü üyeliği, yöneticiliği veya örgüte yardım gibi suçlamalara muhatap 

olmuşlardır. 

20. OHAL Mağdurları ülkenin tüm muhaliflerini kapsayan bir grubu ifade etmektedir. Örneğin 

“Barış İçin Akademisyenler Bildirisi”ni imzalayan akademisyenler. OHAL KHK’ları ile 

işlerinden atılıp soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara muhatap olmuşlardır. Yine OHAL 

KHK’sı ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek olanlar tutuklanmışlardır. Bunlar 

arasında kadın yazar Aslı Erdoğan da yer almaktadır.  

21. OHAL mağdurları ile ilgili uluslararası rapor ve belgelerde pek çok tespit ve değerlendirme 

yapılmıştır.  Avrupa Komisyonu’nun 2018 Türkiye Raporunda “Gülen hareketinin üyesi 

olduğundan şüphelenilen kişileri ve darbecileri kapsayan yargılama süreçleri, uluslararası 

standartlara riayet konusunda ciddi soruları da beraberinde getirmiştir. Şüpheli yakınlarının, 

kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç edilmeleri ve pasaportlarına el konulması veya bunların 

iptal edilmesi gibi doğrudan veya dolaylı olarak bir dizi tedbire hedef olmaları özellikle endişe 

vericidir. Gülen hareketi ile bağlantı iddialarının tespiti; aralarında çocuklarının örgüt ile 

bağlantılı okullarda eğitim görmesi, örgüt ile bağlantılı bir banka hesabına para yatırılmış 

olması veya ByLock mobil mesajlaşma uygulamasının kullanılması da dâhil olmak üzere bir 

dizi gayri resmi kritere dayandırılmıştır.” denilmiştir11. 

22. Devlet OHAL sürecinin mağdurlarının sayısı tam olarak açıklamamaktadır. Çünkü onları 

mağdur olarak görmemektedir. Bununla birlikte açık kaynaklardaki veriler kullanılarak sayıyı 

tespit etmek mümkündür.  

23. OHAL KHK’ları ile 3.942 kurum kapatılmıştır12. 985 şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu’na devredilerek, devlet kontrolüne geçirilmiştir13. Bunlar arasında anonim şirket, 

holding, okul, üniversite, dershane, gazete, televizyon, radyo, dernek, vakıf, sendika gibi 

yüzbinlerce çalışanı ve üyesi bulunan kurum vardır. Bu insanların tamamı OHAL 

mağdurudur. Devlet baskısından korkuları nedeniyle yukarıda sayılan kriterler esas alınarak 

patronları tarafından işten çıkarılan on binlerce insan da bu gruba dahildir.   

24. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınarak da mağdurların sayısı tespit 

edilebilecektir. Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2016-

2018 arasında 1.056.000 kişinin terör suçlamasıyla savcılıklar tarafından soruşturulmuştur14. 

Avukat Levent Mazılıgüney tarafından (TÜİK) verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara 

 

11 Avrupa Komisyonu 2018 Türkiye Raporu, s.8. 
12 https://tr.solidaritywithothers.com/closed-institutions . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
13 İnsan Hakları Ortak Platformu, OHAL Uygulamaları: Güncellenmiş Durum Raporu - 2018  s. 45. 

ihop_OHAL_raporu_17042018.pdf (raporlar.org) , . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
14 https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023  

https://tr.solidaritywithothers.com/closed-institutions
https://www.raporlar.org/wp-content/uploads/2018/04/ihop_OHAL_raporu_17042018.pdf
https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2020/02/13/yeneroglundan-silahli-teror-orgutu-uyeligi-raporu
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göre 2016’dan 2021 Aralık sonuna kadar 1.768.530 insan terörist suçlamasıyla muhatap 

olmuştur15. Bu sayının büyüklüğü Türkiye’nin terör gerçeğinin ne olduğu sorusunu gündeme 

getirmektedir.  Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2015 yılı Aralık 

ayı itibariyle Türkiye cezaevlerinde terör suçlamasıyla tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 

kişi sayısı 7.469’du16. Bu sayı PKK, ISID, EL Kaide  gibi uluslararası  alanda terör örgütü 

olduğu kabul edilen örgütlerin üyelerinden oluşmaktadır. Yine bu sayıya PKK lideri Abdullah 

Öcalan gibi onlarca yıldır cezaevinde tutulan insanlar da dahildir. İçişleri Bakanlığı’nın resmi 

açıklamalarına göre ülke içinde olduğu varsayılan terörist sayısı 2016’da 2.475-2.780, 

2017’de 1.835-1.995, 2018’de 1.100 - 1.200 civarındadır17. İki bakanlığın resmi açıklamaları 

ve TÜİK verileri karşılaştırıldığında vahim bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu verilere göre 5 

yıllık bir zaman diliminde en az 1.750.000 insan OHAL KHK’ları ve siyasi saiklerle üretilen 

gerekçelerle terörist olarak suçlanmıştır. Bu 1.750.000 insan, OHAL Mağdurlarıdır. 

Solidarity With Others’in TUİK verilerine göre yaptığı hesaplamalara göre 2015-2021 

arasında terör suçlamalarını içeren farklı sayıda kişi hakkında 561.388 adet iddianame 

düzenlenmiştir18. Aynı dönemde mahkemelerde “terör” suçlamasıyla yargılanıp davası sona 

eren insan sayısı 599.524 olup kadınların sayısı  97.721’dir19.   

25. Türkiye’deki, insanların terörist ilan edilmesindeki keyfiliği ortaya koyma adına Uluslararası 

Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (International Centre for the Study of Radicalization)’nin 

22 Temmuz 2020 tarihli raporundaki veriler de önem arz etmektedir20. Raporda Belçika, 

Danimarka, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, İspanya ve 

İsveç olmak üzere 10 Avrupa ülkesi üzerinde çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda 

ulaşılan verilere göre bu 10 ülkenin tamamında yaklaşık 1.414 kişi terör suçları ile bağlantılı 

olarak cezaevinde tutulduğu tespit edilmiştir. Bu veriler karşısında, Türkiye’de sadece ağır 

ceza mahkemelerinde “terörist” suçlamasıyla yargılanan kadınların sayısının 97.721 olduğu 

düşünüldüğünde, Türkiye’nin gerçeklikten ne kadar uzaklaştığı daha net görülebilecektir.  

 

15 https://twitter.com/AvLeventism/status/1602245633238237184?s=20&t=arFMGc1b6bsZmbiEgfBHUg . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 
16 https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/121220151, https://www.milliyet.com.tr/gundem/ipek-271-isid-li-

cezaevinde-2135220 .  İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
17 https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/%C5%9EEREF/Stratejik-Yonetim/Butce-

Sunumu.pdf . . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
18 https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/lPVhC . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 
19 https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/p_5kda2l05pc . 

İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
20 https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-Report-Prisons-and-Terrorism-Extremist-Offender-Management-

in-10-European-Countries_V2.pdf . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://twitter.com/AvLeventism/status/1602245633238237184?s=20&t=arFMGc1b6bsZmbiEgfBHUg
https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/121220151
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ipek-271-isid-li-cezaevinde-2135220
https://www.milliyet.com.tr/gundem/ipek-271-isid-li-cezaevinde-2135220
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/%C5%9EEREF/Stratejik-Yonetim/Butce-Sunumu.pdf
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/strateji/%C5%9EEREF/Stratejik-Yonetim/Butce-Sunumu.pdf
https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/lPVhC
https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/p_5kda2l05pc
https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-Report-Prisons-and-Terrorism-Extremist-Offender-Management-in-10-European-Countries_V2.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-Report-Prisons-and-Terrorism-Extremist-Offender-Management-in-10-European-Countries_V2.pdf
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26. OHAL Mağdurlarına yönelik işten çıkarma, gözaltı ve tutuklama işlemleri ile ilgili olarak 

AİHM21, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi22, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme 

Komitesi23 ve Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklama Çalışma Grubuna24 bireysel başvurular 

yapılmıştır. Yapılan başvuruların tamamından ihlal kararı çıkmıştır. Bugüne kadar Türk 

Devletinin başvuruya konu uygulamalarını onayan bir tek karar çıkmamıştır.  

 

3. OHAL Mağduru Kadınlar  

27. Türkiye’de resmi olarak bitmiş olsa da, gerçekte tüm şiddeti ile süren bir OHAL 

yaşanmaktadır.  Bu olağanüstü hal süreci şüphesiz kadın haklarını adeta ezerek yok etmiştir.  

Aralarında hakim, savcı, subay, hemşire, öğretmen, doktor gibi onlarca farklı meslekten on 

binlerce kadın yok etmenin hedefine konularak OHAL KHK’larında isimleri yayınlanmıştır. 

Bu kadınlar haksız, hukuksuz, keyfi yalan ve iftiralarla bir gecede “terörist”, “hain” ilan 

edilmişlerdir. Sırf isimleri bir KHK’da yer aldığı için bu kadınlar işlerinden atıldılar. 

Aralarında gözaltına alınıp tutuklananlar, işkenceye uğrayanlar hatta cezaevlerinde 

öldürülenler oldu. Bir kısmına gözaltı merkezlerinde tecavüz edildi. On binlercesi eşlerinden 

çocuklarından acımazca koparıldılar. Yüzlercesi çocukları ile cezaevine girmek, orada çok 

ağır şartlarda çocuklarını büyütmek zorunda kaldılar. Ülke onlar için yaşanamaz hale geldi. 

Bir kısmı terk etmek zorunda kaldı. Kaçış yollarında ölenler oldu. 

28. “OHAL mağduru kadınların sayısı nedir?” şeklinde bir soru sorulduğunda bu soruya 

rahatlıkla net bir cevap vermek mümkün olmayacaktır.  Ancak en temel veriler olarak kamu 

görevinde çalışırken atılanların sayısı ile TÜİK’in istatistiklerinde yer alan veriler kısmen yol 

gösterici olacaktır. Buna göre Solidarity With Others’ın TÜİK istatistiklerinden ulaştığı 

verilere göre : 

• OHAL KHK’larında ismine yer verilerek işten atılan kadınların sayısı 23.202 olup, 

oransal olarak %17.3’e isabet etmektedir25. Özel sektördeki işlerinden atılanların 

sayısı ise bilinmemektedir. 

 

21 AİHM Bazı Emsal Kararları: https://www.solidaritywithothers.com/ecthr-judgments .  

,   https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-207680%22]} . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

,  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-214483%22]}, https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-

194102#{%22itemid%22:[%22001-194102%22]},   . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
22 BM İnsan Hakları Komitesi Kararı: UN documents | OTHERS (solidaritywithothers.com) . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
23 BM İşkenceyi Önleme Komitesi Kararları: UN documents | OTHERS (solidaritywithothers.com) . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
24 BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu Örnek Kararları :  https://www.solidaritywithothers.com/un-documents  . 

İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
25 https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.solidaritywithothers.com/ecthr-judgments
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-207680%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-214483%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194102#{%22itemid%22:[%22001-194102%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194102#{%22itemid%22:[%22001-194102%22]}
https://www.solidaritywithothers.com/un-documents
https://www.solidaritywithothers.com/un-documents
https://www.solidaritywithothers.com/un-documents
https://tr.solidaritywithothers.com/dismissal-by-decree-laws-and-hsk
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• OHAL döneminde terör suçlamasıyla ceza mahkemelerinde yargılanan, davaları 

sonuçlandırılan ve haklarında karar verilen kadınların sayısı  97.721’dir26.  

 

II- TÜRKİYEDE KADIN OLMAK 

29. Bu başlık altında Türkiye’de yaşayan kadınların genel durumuna dair bilgiler  

paylaşılacaktır. Burada devlet kurumları ve uluslararası kuruluşlardan elde edilen veriler 

görülecektir.   

1. Türkiye İstatistik Kurumu Verileri27 

a. Kadınların nüfusa oranı  

30. 2021 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %49’9’u kadınlar, %50.1’i erkeklerden 

oluşmaktadır.  

Toplam kadın sayısı : 42.252.172 

Toplam erkek sayısı : 42.428.101 

b. Kadınların istihdam oranı 

31. 2020 yılı hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre kadınların istihdam oranı erkeklerin 

yarısından daha azdır.  

Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştakilerin istihdam edilme durumu: 

Genel nüfusta   : %42.8 

Kadınlarda    : %26.3,  

Erkeklerde    : %59.8  

 

c. Eğitim durumlarına göre kadınların istihdam oranları 

32. 2020 yılı hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, göre kadınların eğitim seviyesi 

yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları gözlenmiştir.  

 

 

26 https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/p_5kda2l05pc . 

İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
27 Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-

45635 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://lookerstudio.google.com/embed/u/0/reporting/2287c7a9-3035-458f-9fb1-92ffa013eb50/page/p_5kda2l05pc
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635
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Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı   : %12,4,  

Lise altı eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı    : %24,1 

Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı    : %29,9 

Mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı : %37,0  

Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı   : %65,6  

  

d. Parlamentoda kadınların temsili 

33. 2021 yılı sonu itibariyle parlamentodaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu erkeklerden 

oluşmaktadır.  

 

Toplam milletvekili sayısı  : 582 

Erkek milletvekili sayısı  : 481 

Kadın milletvekili sayısı  : 101   

Kadın milletvekili oranı    :%17.4 

  

e. İş hayatında yönetici pozisyonunda kadınlar 

34. 2020 yılı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre şirketlerin üst düzey ve orta kademe 

yönetici pozisyonundaki kadın oranı %19.3’tür.  

 

f. İnternet kullanımı  

35. 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-74 yaş 

grubundaki bireylerin internet kullanımı: 

Genel nüfusta   : %82.6 

Erkeklerde   : %87,7 

Kadınlarda    :%77.5  

 

g. Sokakta kendini güvende hissetme 

36. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2021 yılında yaşadıkları çevrede gece 

yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin dağılımı. 

Genel nüfusta   : %25,0 
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Kadınlarda    : %35,5  

Erkeklerde   : %14,2  

 

Yaşadıkları çevrede kendini güvende hissetme: 

Kadınlarda   :%48,1 

Erkeklerin   :%70,9 

2. Global Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Verileri 

37. Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2006 yılından bu yana Global Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksleri yayınlanmaktadır28. Endeksin amacı “ülkelerdeki mevcut kaynakların ve 

fırsatların gerçek seviyesinden ziyade, ülkelerdeki kaynaklara ve fırsatlara erişimde cinsiyete 

dayalı eşitsizlikleri ölçmek” olarak tanımlanmıştır. Endeks’e her yıl farklı sayıda ülke 

alınmaktadır. 2013-2022 arasındaki endekslerde Türkiye’deki eşitsizlik durumu aşağıdaki 

gibidir. Bu verilerde ülke puanlamalarına göre Türkiye’nin sırası ve eşitsizlik endekslerinden 

elde edilen puanı verilmiştir. Puanlamada “1” eşitsizlik yok, “0” eşitsizlik en yüksek 

seviyede anlamına gelmektedir.   Aşağıdaki veriler dikkate alındığında Türkiye’de kadınlar 

aleyhine ciddi bir eşitsizlik söz konusudur.  

 

Yıl Sıralama Eşitsizlik Puanı 

2013 120/136 0.608 

2014 125/142 0.618 

2015 130/145 0.624 

2016 130/144 0.623 

2017 131/144 0.625 

2018 130/149 0.628 

2020 130/153 0.635 

2021 133/156 0.638 

2022 124/146 0.639 

 

  

 

 

28 https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/
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3. Kadın Cinayetleri  

 

38. Türkiye’de kadın hakları konusu gündeme geldiğinde, şüphesiz en şok edici veriler kadın 

cinayetleri ile ilgili olanlardır.  

39. Maalesef kadın cinayetleri ile ilgili veriler Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet 

Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlarca kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bakanlıkların 

verilerine milletvekillerinin soru önergeleri veya yapılan resmi/gayri resmi açıklamalar ile 

ulaşmak mümkün olabilmektedir29.  

40. Farklı bakanlıklardan ulaşılabilen bilgilere göre bir derleme yapıldığında, şu şekilde bir 

manzara ortaya çıkmaktadır: 

• 2009 yılı Adalet Bakanlığı verilerine göre, 2002’de 66, 2003’te 83, 2004’te 128, 

2005’te 317, 2006’da 663, 2007’de 1011, 2008’de ise 806 kadın cinayeti işlenmiştir.  

• 2012 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre, 2009’da 171, 2010’da 

177, 2011’de 163, 2012’de ise 128 kadın cinayeti işlendiği açıklanmıştır.  

• 2 Ocak 2021’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Twitter hesabından yaptığı 

paylaşıma göre  2017’de 353, 2018’de 279, 2019’da 336, 2020’de 266, 2021 yılında 

ise 251 kadın cinayeti meydana geldiği belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 https://www.akademikparadigma.com/turkiyede-son-10-yillik-surede-islenen-kadin-cinayetlerinin-istatistiksel-

analizi-cicege-uzanan-kirli-eller/?doing_wp_cron=1673885535.8462939262390136718750 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_cinayeti#cite_note-2020rapor-5 . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://www.akademikparadigma.com/turkiyede-son-10-yillik-surede-islenen-kadin-cinayetlerinin-istatistiksel-analizi-cicege-uzanan-kirli-eller/?doing_wp_cron=1673885535.8462939262390136718750
https://www.akademikparadigma.com/turkiyede-son-10-yillik-surede-islenen-kadin-cinayetlerinin-istatistiksel-analizi-cicege-uzanan-kirli-eller/?doing_wp_cron=1673885535.8462939262390136718750
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_kad%C4%B1n_cinayeti#cite_note-2020rapor-5
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41. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu30 ve Anıt Sayaç isimli adlı sivil toplum 

kuruluşları kadın cinayetleri ile ilgili saha çalışmaları, veri toplama ve raporlama 

yapmaktadır.  

 Aşağıda Anıt Sayaç’ın internet sitesindeki veriler yer almaktadır31.   

Bu verilere göre 2012-2022 arası 3.675 kadın cinayeti yaşanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

30 https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
31 http://anitsayac.com/?year=2022 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/
http://anitsayac.com/?year=2022
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III- HAK İHLALLERİ 

42. Bu bölümde OHAL dönemi ve devamında kadınların yaşadığı ağır hak ihlalleri üzerinde 

durulacaktır. Türkiye’de genel anlamda bir hak ihlali fırtınası yaşanmış ve yaşanmaktadır. 

Burada kadınlara yönelen hak ihlallerine odaklanılacaktır.   

1. Ayrımcılık Yasağı İhlalleri 

43. Türk Anayasasında ve insan haklarına ilişkin temel sözleşmelerde insanlar arasında 

ayrımcılığın her türlüsü yasaklanmıştır. Bu kapsamda cinsiyet, din, ırk, renk, sosyal statü gibi 

herhangi bir farklılık gerekçe yapılarak hiç kimseye negatif ayrımcılık yapılamayacak, hak 

mahrumiyetleri yaşatılamayacaktır. Bununla birlikte OHAL döneminde binlerce kadın siyasi 

gerekçelerle mağdur edilmiş ve hayatın tüm alanlarında ayrımcılık yaşamışlardır. Bu 

bölümde yaşanan ayrımcılık temelli uyguların ancak bir kısmına örneklerle değinilebilecektir.  

44. Türkiye’de OHAL KHK’ları ile işinden atılan, savcılıklar tarafından soruşturmaya tabi 

tutulanların tamamı devletin veri bankasında fişlenmiştir. Bu fişleme adli sicil kaydı şeklinde 

değildir. Yani durum kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının adli sicile işlenmesinden 

tamamen farklıdır. OHAL KHK’ları ile işten atılan, haklarında ihbar veya şikayet üzerine 

savcılıklar tarafından soruşturma başlatılan tüm insanların nüfus, noter, sosyal güvenlik, tapu 

gibi tüm devlet sistemdeki kayıtlarına “riskli kişi”, “terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı” 

şerhi yazılmıştır. Bu şerh nedeniyle tüm kamusal işlemlerde ayrımcılığa maruz kalmışlardır.  

Aşağıda bu kapsamdaki uygulamalara dair örnekler verilecektir.  

a. Sosyal Yardımlardan Faydalandırmama 

45. N.K., KHK ile işinden atılmış ve tutuklanmış bir polisin eşi olup iki çocuk annesidir. 

Ekonomik olarak tam bir sefalete mahkum edilen ve psikolojik olarak da intiharın eşiğinde 

olduğu hekim raporu ile tespit edilen N.K., sosyal yardımlardan da mahrum edilmiştir. Olay 

sosyal hizmetler müdürlüğüne gelen bir ihbarla ortaya çıkmıştır. Ailenin durumunu bilen 

komşuları, sosyal hizmetleri arayarak yardım ister. Aileyi görmek için gelen memurlar, evde 

yiyecek bir şey olmadığını ve kadının psikolojik durumunu görünce çok etkilenirler. 

Memurlardan biri müdürlerine, “Ailenin durumu çok kötü, sosyal yardımdan 

faydalandırabilir miyiz?” deyince, “Hayır!” cevabı alır. Bir başka memurun, “Ama geçen 
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hafta bir IŞİD’linin hanımına maaş bağladık.” hatırlatması üzerine müdür, “IŞİD’liye 

verebiliriz ama KHK’lılara veremeyiz!” cevabını vermiştir32.    

 

b. Yeşil Kart Vermeme 

46. Yeşil Kart, Türkiye’de ekonomik olarak yeterli geliri olmayan insanlara devletin sağladığı 

zorunlu sağlık sigortasıdır. Kişi, gelirinin yetersiz olduğunu ispatlaması durumunda bu kartı 

alarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. OHAL döneminde bu 

uygulamada OHAL KHK’ları ile işlerine son verilen kadınlar ciddi ayrımcılığa maruz 

kalmışlardır.  

47. Zehra Doğramacıoğlu 20 yıllık doktordur. OHAL KHK’sı ile hem kendisi hem eşi işinden 

atılır. Eşi tutuklanarak cezaevine gönderilir. Aile bir anda tüm sağlık ve sosyal güvenlik 

imkanlarından mahrum kalır. O sırada Bayan Doğramacıoğlu iki farklı kanser türüyle de 

mücadele etmektedir. Kaymakamlığa Yeşil Kart almak için müracaat eder. Kendisine ve 

kızına tüm şartları taşımalarına rağmen OHAL KHK’sı ile işten atılmaları nedeniyle yeşil kart 

verilmez33.   

 

c. Deprem Yardımlarından Faydalandırmama 

48. 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ İli, Sivrice ilçesinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem 

nedeniyle birçok ev yıkılmış, birçok insanın da evleri kullanılamaz hale gelmiştir. Devlet hem 

kendi öz kaynakları ile hem de yapmış olduğu yardım kampanyasından elde edilen gelirlerle 

depremzedelere ekonomik yardım ulaştırmıştır. Bir çocuk annesi Ümmü Gülsüm Tamam 

isimli kadın ise bu yardımlardan faydalandırılmamıştır. Faydalandırılmama sebebi olarak 

eşinin OHAL KHK’sı ile işten atılan ve halen tutuklu bulunan bir öğretmen olması gerekçe 

gösterilmiştir. Bu şahsın depremden önce de ekonomik olarak zor durumda olan diğer 

şahıslara sağlanan sosyal yardımlardan faydalandırılmadığı ortaya çıkmıştır34.  

 

d. Yakınları Cezaevinde Bulunanlara Yardımın Suç Sayılması 

49. Eşi cezaevinde bulunan kadınlara ve çocuklarına yardım yapılmasının ayrımcılık temelli 

olarak suç sayılması çok ağır mağduriyetlere sebebiyet vermiştir. Adli mahkumlara ve 

ailelerine yardım için kurulmuş dernekler bulunmakta hatta bu derneklere kamu kurumları 

 

32 https://www.tr724.com/isidliye-maas-khkliya-agac-koku/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
33 https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-

50521070 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
34 https://haber.sol.org.tr/turkiye/evi-hasarli-depremzedeye-yardim-yapilmadi-gerekce-ohal-oldu-279715 . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.tr724.com/isidliye-maas-khkliya-agac-koku/
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070
https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-khkl%C4%B1lar-bize-vebal%C4%B1-muamelesi-yap%C4%B1yorlar/a-50521070
https://haber.sol.org.tr/turkiye/evi-hasarli-depremzedeye-yardim-yapilmadi-gerekce-ohal-oldu-279715
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destek olmaktadır. Konu siyasi mahkumlar ve aileleri olunca devlet yardım etmediği gibi 

yapılan yardımları da suç saymaktadır. Örneğin  09.06.2020 tarihinde kendileri cezaevinde 

bulunan Gülen Hareketi ile irtibatlı insanların ailelerine yardım yaptıkları gerekçesiyle 27’si 

kadın 28 kişi hakkında35,  Ekim 2022’de ise aralarında akademisyen ve doktorların da olduğu 

704 kişi hakkında terör örgütü üyeliği suçundan soruşturma yapılmış, bu insanların neredeyse 

tamamı gözaltına alınmış, haklarında davalar açılmıştır36.  Bu şekilde son 7 yıldır binlerce 

insan soruşturmalara muhatap olmuş, aralarında bebekli kadınların da olduğu yüzlercesi 

tutuklanmıştır. Bu ayrımcı uygulamalar ile insanlar devlet eliyle açlık ve ölümle karşı karşıya 

bırakılmaya çalışılmaktadır.   

 

e. Hamile ve Bebekli Kadınların Ayrımcı Bir Şekilde Gözaltına Alınması ve 

Tutuklanması 

 

50. Kadınlara yönelen en ağır ayrımcı uygulamalardan bir diğeri hamile ve bebekli kadınların 

gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarıdır. Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Hakkında 

Kanun’un 16/4 maddesine göre gebe kadınlar ile doğumunun üzerinden 1 yıl 6 ay geçmemiş 

kadınların cezalarının infazının erteleneceği düzenlenmiştir. Yasada belirtildiği üzere bu 

grupta yer alan kadınlar yargılama süreçleri tamamlanmış, suçlulukları ve cezaları 

kesinleşenlerdir. Ceza Muhakemeleri Usulü  Kanunu (CMK) 109/4 maddesine göre de gebe, 

yeni doğum yapmış ve doğumunun üzerinden 6 ay geçmemiş kadınların 

tutuklanamayabileceği düzenlenmiştir.  CMK’da yer alan bu düzenleme suç şüphesi ile 

hakkında savcılıklarca soruşturma yapılan veya mahkemelerde yargılanan kadınları 

kapsamaktadır. Her iki durumda da hamile ve bebekli kadınların cezaevine gönderilmeleri 

neredeyse imkansızlaştırılmıştır. Tutuklanma kuralları CMK’ya göre gözaltını da 

kapsamaktadır. Her ikisinin şartları birbirine oldukça yakındır. Yani tutuklanamayacak 

kişinin gözaltına alınıp günlerce tutulması kanunun ruhunu çiğnemek anlamına gelmektedir. 

Buna rağmen OHAL döneminde ve halen siyasi gerekçelerle suçlanan kadınlar sanki bu yasa 

düzenlemeleri yokmuş gibi keyfi ve kitlesel olarak gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır.  

2019 yılına gelindiğinde annesi ile birlikte cezaevinde kalan çocukların sayısı 780’i 

bulmuştur37. Hamile kadınların keyfi bir şekilde gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları 

 

35 https://www.milliyet.com.tr/gundem/fetonun-guncel-yapilanmasi-sorusturmasinda-28-supheli-hakkinda-hapis-

istemi-6230851. İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
36 https://serbestiyet.com/haberler/704-kisi-gozaltinda-gerekce-khklilara-ve-cezaevindekilere-yardim-parasi-toplamak-

avukat-maziliguney-insani-mulahazalarla-yapilan-yardimlar-suc-olamaz-107470/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
37 https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://serbestiyet.com/haberler/704-kisi-gozaltinda-gerekce-khklilara-ve-cezaevindekilere-yardim-parasi-toplamak-avukat-maziliguney-insani-mulahazalarla-yapilan-yardimlar-suc-olamaz-107470/
https://serbestiyet.com/haberler/704-kisi-gozaltinda-gerekce-khklilara-ve-cezaevindekilere-yardim-parasi-toplamak-avukat-maziliguney-insani-mulahazalarla-yapilan-yardimlar-suc-olamaz-107470/
https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf
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kamuoyunda tepki oluşturmuştur. Kamuoyunda yasa hükümlerinin ayrımcılık yapılmadan 

uygulanması yönündeki talepler yükseldikçe AKP ve yandaş medyasından Gülen Hareketi ile 

irtibatlı kadınların  tutuklanmamak için “talimatla” hamile kaldığına dair birçok haber 

yapılmıştır. AKP  Başkanvekili Özlem Zengin de bu iddiayı televizyonlarda dile getirmiştir38. 

İleride de bahsedileceği üzere hakimler ve savcılar dahi sorgulamalarda kadınlara bu ithamda 

bulunabilmiştir.  

51. İzmir’de 5 aylık hamileyken, Gülen Hareketi ile irtibatlı bir kurumda çalışmak ve Bank 

Asya’da hesabı olduğundan bahisle tutuklanan Elif Tuğral, sağlık sorunlarına ve durumunun 

riskli olmasına rağmen serbest bırakılmamış ve doğumuna kadar cezaevinde tutulmuş39. 

Doğumdan sonra yoğun bakıma alınmış, iyileşince tekrar cezaevine gönderilmiştir.   

52. Yasemin Baltacı, Gülen Hareketi gönüllüsü olduğundan bahisle, 17.7.2018 günü, 9 aylık 

hamileyken, doğuma iki hafta kala Mersin’de gözaltına alınmıştır. 19.7.2018’de tutuklanıp 

Tarsus Cezaevine gönderilmiş, 27.7.2018’de hastanede doğum yapmasından bir gün sonra 

bebeğiyle birlikte tekrar cezaevine gönderilmiştir. Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine 

30.7.2018 günü serbest bırakılmıştır40. Yaklaşık 2 yıl sonra, benzer suçlamalarla, 15.6.2020 

günü Baltacı’nın iki küçük çocuğuyla tekrar gözaltına alınmasına karar verilmiştir41.   

 

f. Evlatlık Çocukların Geri Alınması, Koruyucu Aile Statüsünün Sonlandırılması 

53. OHAL döneminin en yıkıcı uygulamalarından biri de koruyucu aile uygulaması ve evlat 

edinme uygulamalarındaki ayrımcılıktır.   

54.  Türkiye’de de diğer ülkelerde olduğu gibi, bir kişi bir çocuğu evlat edinebilir. Evlatlık 

kurumunun dışında onun ilk aşaması anlamına gelen bir de ”Koruyucu Aile” kurumu 

bulunmaktadır. Koruyucu Aile kurumunda, bir kısım çocukların bakım, yetiştirme ve eğitim 

sorumluluğu devlet ile paylaşılır. Bu kurum evlat edinmenin bir ön basamağı olarak kabul 

edilir. Koruyucu aile olabilmenin şartları da yapılan düzenlemelerle belirlenmiştir.  Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 23 Ağustos 2016 tarihli yazı ile 81 İl’e acil kodu ile 

Genelge gönderilerek Koruyucu Aile ve Evlat Edinme hizmeti yapan ailelerle ilgili araştırma 

yapılması emri verilmiştir. Bakanlık genelgesi 19/08/2016 tarihli olup “Fethullahçı Terör 

Örgütü (FETÖ/PDY) Kapsamında Alınacak Tedbirler” konuludur. Genelge ile koruyucu 

 

38 https://kronos36.news/tr/ozlem-zengin-ciplak-arama-yok-talimatla-hamile-kaliyorlar-fadimecim/ . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
39 https://tr.euronews.com/2020/02/21/elif-tugral-bes-aylik-hamileyken-cezaevine-girdi-tutuklu-dogum-yapti-anne-

yogun-bakimda . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
40 https://www.tr724.com/yasemin-baltacya-tahliye-mujdesi-bebegini-cezaevinde-degil-evinde-buyutecek/ . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 
41 https://kronos36.news/tr/savci-cocuk-esirgeme-kurumuna-gonderin-demisti-yasemin-baltacinin-esi-cocuklarini-geri-

aldi-evine-donuyor/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://kronos36.news/tr/ozlem-zengin-ciplak-arama-yok-talimatla-hamile-kaliyorlar-fadimecim/
https://tr.euronews.com/2020/02/21/elif-tugral-bes-aylik-hamileyken-cezaevine-girdi-tutuklu-dogum-yapti-anne-yogun-bakimda
https://tr.euronews.com/2020/02/21/elif-tugral-bes-aylik-hamileyken-cezaevine-girdi-tutuklu-dogum-yapti-anne-yogun-bakimda
https://www.tr724.com/yasemin-baltacya-tahliye-mujdesi-bebegini-cezaevinde-degil-evinde-buyutecek/
https://kronos36.news/tr/savci-cocuk-esirgeme-kurumuna-gonderin-demisti-yasemin-baltacinin-esi-cocuklarini-geri-aldi-evine-donuyor/
https://kronos36.news/tr/savci-cocuk-esirgeme-kurumuna-gonderin-demisti-yasemin-baltacinin-esi-cocuklarini-geri-aldi-evine-donuyor/
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aileler hakkında araştırma yapılması ve Gülen Hareketi ile bağlantıları bulunduğu düşünülen 

kişilerden çocukların geri alınması istenilmiştir. Bunun üzerine sadece haklarında Gülen 

Hareketi  gönüllüsü oldukları iddiasıyla işlem yapılmış ailelerdeki çocuklar kendilerinden 

zorla alınmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 28.01.2017 

tarihinde Gülen Hareketi ile iltisakı tespit edilen 9 Koruyucu Aile’den çocukların alındığını 

açıklamıştır. Halbuki çocuklar bu ailelere verilmeden önce, söz konusu aileler ile ilgili sıkı 

bir kontrol yapılmış ve şartları taşıdıkları için bu çocuklar ilgili ailelere verilmiştir. 

55. Bu uygulama sadece aileler üzerinde değil, çocuklar üzerinde de çok büyük travmalara 

sebebiyet vermiştir42. 

 

g. Hakedilmiş Akademik Unvanların Verilmemesi 

56.  1128 akademisyen 11 Ocak 2016 tarihinde, “Biz Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlığını 

taşıyan bir  bildiri imzalarlar. Bunu kamuoyu ile paylaşırlar. Bildiri esas olarak 2015 yazında 

başlayıp 2016 ortasına kadar, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirleri adeta 

savaş alanına çeviren çatışmalar ile ilgilidir. Çatışmaların şehir merkezlerinde yaşanması,  

aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı çok sayıda masum insanın ölmesi kamuoyunda 

büyük tartışmalara yol açmıştır. Bu 1128 Akademisyen, yayınladıkları bildiri ile barış 

taleplerini ve çatışmalara taraf olmayacaklarını ilan etmişlerdir. Bildirinin ilanından sonra 

imzacı akademisyen sayısı 2212’ye ulaşmıştır. Erdoğan ve AKP ise, iktidar politikalarını 

desteklemeyen, hatta eleştiren bu akademisyenleri hedef olarak göstermiş ve haklarında 

soruşturmalar başlatmıştır. OHAL KHK’ları ile bu bildiriyi imzalayan akademisyenlerin 

hepsi üniversitelerdeki görevlerinden atılmıştır.  

57. Yaşam Hakkı Derneği Aralık 2021’de yayınladığı bir raporda bu Barış Akademisyenleri’nin 

maruz kaldıkları hak ihlalleri hakkında da bilgiler paylaşmıştır. “Barış Akademisyenleri” 

bildirisini imzalayan bir kadın akademisyen doçentlik hakkının nasıl gasp edildiğini şu 

şekilde anlatmıştır: “Doçentlik hakkım için başvurduğum mahkemeyi kaybettim, üst 

mahkemeyi de kaybettim. Anayasa mahkemesine gittim kaybettim. Sonra geçici 4. maddeyi 

yürürlüğe koydular. İhraçtan dolayı etkilenen bir durumunuz varsa o kuruma şikâyette 

bulunun diye. Ben de Üniversitelerarası Kurul’a yazdım. Tamam ihraç olduk ama doçentlik 

buna bağlı değil diye başvurdum. Karar yeni geldi. KHK’nın önünde yazılı, terör örgütü, 

irtibatlı gibi tüm bu ibareyi koymuş ve “ceza almış da olsanız, ertelenmiş de olsa ve beraat da 

 

42 https://tr.euronews.com/2019/04/19/khk-koruyucu-ailenin-hayatini-degistirdi-ihrac-edilince-evlat-edindikleri-cocuk-

ellerinden . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.euronews.com/2019/04/19/khk-koruyucu-ailenin-hayatini-degistirdi-ihrac-edilince-evlat-edindikleri-cocuk-ellerinden
https://tr.euronews.com/2019/04/19/khk-koruyucu-ailenin-hayatini-degistirdi-ihrac-edilince-evlat-edindikleri-cocuk-ellerinden
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etmiş olsanız (aynı kefeye koymuş hepsini) siz kamu görevinden ihraç edildiniz ve siz göreve 

dönene kadar doçentlik sürenizi başlatmayacağız” diyordu.”43. 

 

h. Cezaevlerinde Yaşanan Ayrımcılık Temelli Uygulamalar 

58. Cezaevleri özü itibariyle hak mahrumiyetinin esas, kullanılabilecek hakların tanımlandığı 

mekanlardır. Buna rağmen gerek Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 

gerekse mahkumların durumlarını düzenleyen uluslararası metinler infaz uygulamalarında 

ayrımcılık yapılmasını yasaklamıştır.  

59. OHAL döneminde, siyasi gerekçelerle tutuklananlara yönelik onlarca farklı alanda ayrımcılık 

yapılmıştır44. Bu durum kadın mahpusları özellikle ve ağır bir şekilde mağdur etmiştir. Bu 

ayrımcılık uygulamalarına ilişkin birkaç örnek vermek gerekirse;   

• Hamile, bebekli, hasta ve yaşlı mahpuslar diğer mahpusların yararlandığı infaz erteleme, 

erken tahliye veya adlı kontrolle serbest bırakma gibi haklardan yararlandırılmamıştır. 

• Birçok kadın mahpus infaz süresini tamamlamalarına, iyi halli olmalarına rağmen 

denetimli serbestlikten yararlandırılmamışlar, böylece cezaevinde kalma süreleri 

uzatılmıştır. 

• OHAL döneminde siyasi mahpusların yakınlarına mektup yazmaları veya dışarıdan 

mektup almaları yasaklanmıştır.  

• Cezaevi içi sosyal etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır.  

• Ayda bir yapılması gereken açık görüşler, iki ayda bir yaptırılmıştır. 

• Ziyarete gelebileceklerin akrabalık derecesi ve sayısı sınırlandırılmıştır. 

• OHAL dönemi boyunca avukat görüşmeleri en az bir infaz koruma memuru nezaretinde 

gerçekleşmiş, görüşmelerin sesli ve görüntülü kaydı yapılmıştır.  

• Telefon hakkı normal mahpuslarda haftada bir iken, siyasi mahpuslarda iki haftada bir 

uygulanmıştır.  

• Cezaevleri kameralı görüşme uygulamasına geçmiş ancak siyasi mahkumlar bu haktan 

yararlandırılmamıştır.  

 

 

 

43 “Tükenen İç Hukuk Yolları : KHK’lıların Adalete Erişimi Önündeki Engeller” Yaşam Hakkı Derneği Aralık 2021 

link :https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2022/02/DES_AB_539.pdf . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
44 Daha ayrıntılı bilgi için : 

https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://etkiniz.eu/wp-content/uploads/2022/02/DES_AB_539.pdf
https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf
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2. Yaşam Hakkı İhlalleri 

60. OHAL döneminde ve devamında Türkiye’de insanların yaşam hakkını dahi hiçe sayan 

uygulamalara sıkça rastlanır olmuştur. Bu uygulamaların şüphesiz en ağır mağduru 

kadınlardır. Türkiye’de kadın cinayetleri gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Kamu 

kurumları da bu cinayetlere ortak olmuştur. 

61. Kadın haklarına ilişkin en önemli Birleşmiş Milletler belgelerinden biri İstanbul 

Protokolü’dür. Akla ve mantığa aykırı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP, 

Türkiye’de artan kadın cinayetlerinin sorumlusu olarak İstanbul Protokolü’nü 

göstermişlerdir. Tüm kadın derneklerinin ve uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen 

Türkiye, İstanbul Protokolünden çıkmıştır. Devletin yöneticilerinin kadın cinayetleri ve kadın 

hakları konusundaki yaklaşımı bu şekildedir. Bu durum gözaltı merkezlerinde ve 

cezaevlerindeki polislerin ve infaz koruma memurlarının kadınlara olan tavrını da 

etkilemektedir. Gözaltı merkezleri ve cezaevleri birer zulüm merkezine dönüşmüştür. Polis 

ve infaz koruma memurları bilerek ve isteyerek özellikle siyasi suçlardan gözaltında tutulan 

veya tutuklu bulunan kadınların ölümlerine sebep olmuşlardır.  

62. OHAL Mağduru kadınların maruz kaldığı yaşam hakkı ihlalleri farklı şekillerde kendini 

göstermiştir. Kasten öldürmeler, sivil ve sosyal ölümün etkisi ile yaşanan travmaların 

tetiklediği intiharlar, ülkeyi terke mecbur bırakılma nedeniyle kaçış yollarında gerçekleşen 

ölümler bunlar arasında sayılabilir.  

 

a. Kasten Öldürme Olayları 

63. Kasten öldürme suçları Türk Ceza Kanunu’na göre iki şekilde işlenebilmektedir. Biri, aktif 

davranışla insan öldürme suçudur. Aktif öldürme suçu TCK 81 maddesinde düzenlenmiştir. 

Diğeri ise bir kişinin yapması gerekeni yapmaması nedeniyle neticesini öngörerek birinin 

ölümüne sebebiyet vermesidir. Bu suç TCK 83. maddesinde düzenlenmiş ve “Kasten 

öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi” olarak tanımlanmıştır.  

64. OHAL dönemindeki öldürmelerde özellikle kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi 

yöntemine daha fazla rastlanmıştır.  
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Halime Gülsu’nun öldürülmesi 

65. Halime Gülsu, 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle öğretmendir. Gülsu, Gülen Hareketi üyesi 

olmak suçlamasıyla 20.02.2018 tarihinde gözaltına alınmış, 12 gün gözaltında kaldıktan sonra 

tutuklanmıştır. 28.04.2018 tarihinde de Tarsus Cezaevi'nde tutuklu iken vefat etmiştir45.  

66. Gülsu, Sistemik LUPUS eritematozus hastasıdır. Vefat tarihi itibariyle 15 yıldır bu hastalıkla 

mücadele etmektedir. Bu hastalıkta, bağışıklık sistemi vücudun kendi dokularını düşman 

olarak görmekte, onları yok etmek üzere antikor üretmekte ve zamanla hastayı ölüme 

götürmektedir. Halime Gülsu'nun 20 Şubat'ta gözaltına alındığı sırada evden ilaçlarının 

tamamını almasına izin verilmemiştir. Hastalığının özelliği gereği ilaçlar ancak hastalığın 

teşhisini ortaya koyan rapora istinaden satın alınıp kullanılabilmektedir. Ev araması ve gözaltı 

işlemleri sırasında bu rapor da polisler tarafından kaybedilmiştir.  

67. Gülsu, gözaltındayken durumunu polislere izah etmiş ancak polisler ilaçlarını temin 

etmemişlerdir. Gülsu, hastalığı ile ilgili ifadesini alan savcıya ve hakkında tutuklama kararı 

veren hâkime de bilgi vermiş ancak onlar da ilgilenmemişlerdir.  

68. Gülsu, cezaevinde iken defalarca dilekçe yazmasına, ölümcül hastalığı hakkında kurum 

hekimine bilgi vermesine rağmen vaktinde işlemler yapılmamıştır. Götürüldüğü hastane 

doktorlarına da hastalığı hakkında bilgi vermesine rağmen gerekli özen gösterilmemiş, yanlış 

tetkikler yapılmıştır. Tetkiklerin yanlış yapılmasından dolayı Gülsu’nun herhangi bir hastalığı 

teşhis edilememiştir. Cezaevi personeli hastaneden teşhis konulmaması nedeniyle, Gülsu’nun 

yalan söylediğini, kendilerini meşgul ettiğini ifade ederek, Gülsu’yu azarlamışlardır. Halbuki 

Gülsu, 15 yıldır bu hastalıkla mücadele eden biridir. Gözaltı sürecinde ve cezaevinde iken 

muhatap olduğu herkese bu hastalığının adını, hastalığın ölümcül olduğunu söylemiştir. Yine 

Türkiye’deki sağlık sistemine göre bir kişinin vatandaşlık numarası üzerinden geriye doğru 

bütün sağlık işlemleri, teşhis ve tedavileri, raporları, kullandığı ilaçlar görülebilmektedir. 

Yani Gülsu zaten bilinen bir hastalığın teşhisini dahi yaptıramamış ve bu durum ölümüne 

netice vermiştir. Bu olaya ilişkin, beraber gözaltında tutuklu kaldığı şahitlerin beyanları 

bulunmaktadır46.  

 

45 https://tr.euronews.com/2018/04/29/tarsus-cezaevindeki-hasta-tutuklu-halime-gulsu-yasam-n-yitirdi . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
46 https://boldmedya.com/2019/11/07/halime-gulsunun-cezaevinde-oldurulusune-sahit-olan-kogus-arkadaslari-bolda-

konustu/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.euronews.com/2018/04/29/tarsus-cezaevindeki-hasta-tutuklu-halime-gulsu-yasam-n-yitirdi
https://boldmedya.com/2019/11/07/halime-gulsunun-cezaevinde-oldurulusune-sahit-olan-kogus-arkadaslari-bolda-konustu/
https://boldmedya.com/2019/11/07/halime-gulsunun-cezaevinde-oldurulusune-sahit-olan-kogus-arkadaslari-bolda-konustu/
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69. Gülsu, ölümünün yaklaştığı dönemde daha da ağırlaşmış, ayakta dahi duramaz hale gelmiştir. 

Gülsu’nun bu durumuna şahit olan cezaevi hekimi ve cezaevi yöneticileri gerekli tıbbı 

müdahaleyi yapmamışlardır. Ağrı kesici gibi geçici yöntemlerle durumu geçiştirmişlerdir.  

70. Gülsu, ölümünden 4 gün önce, yaşadığı sağlık problemlerinin artması ve tedavisinin 

yaptırılmaması nedeniyle son çare olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve bir kısım 

kamu kurumlarına gönderdiği mektuplarla yardım istemiş ve yapılan uygulamalarla ilgili 

şikayetlerini iletmiştir. Ancak medyada yer alan haberlere göre Gülsu’nun gerek şikayetleri 

ve gerekse ölümü ile ilgili sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında hiçbir ceza 

soruşturması açılmamıştır. 

   Nesrin Gençosman’ın Öldürülmesi 

71. Nesrin Gençosman, Gülen Hareketi ile irtibatı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınır ve 

ardından tutuklanır. Gönderildiği cezaevinde zatürre mikrobu kapan Nesrin Gençosman’ın 

hastalığı ilerlemesine rağmen hastaneye götürülmez. Cezaevinin revirine götürülen 

Gençosman’a, tedavisi için ilaç verilir. Bir süre sonra ilaçları bitince yenisini almak üzere 

revire giden Nesrin Gençosman’a bu defa hafta sonu olduğu için ilaçları verilmez. 30 

yaşındaki Nesrin Gençosman komaya girer. Hastaneye kaldırılır ancak ihmaller nedeniyle 

artık çok geç kalınmıştır. Nesrin Gençosman yapılan tüm müdahalelere rağmen 

kurtarılamaz47. 

b. Sosyal ve Sivil Ölüme Terk Etmenin Etkisi ile Gerçekleşen İntiharlar 

72. Yüz binlercesi kadın, yaklaşık iki milyon insan, tamamen siyasi saiklerle, “terörist”, “vatan 

haini”, “PKK’lı”, “FETÖ’cü” gibi çirkin söylemlerle suçlanmışlardır. Bu suçlamalar 

nedeniyle devlet kurumlarının yanı sıra toplum tarafından da yokluğa terk edilmişlerdir.  

Yakın akrabaları dahi onlardan uzaklaşmışlardır. Ev sahipleri evlerinden çıkarmış, özel 

sektörde çalışıyorlarsa işten çıkarılmışlardır. Çocukları okullarda problem yaşamıştır. Eğer 

eşleri de cezaevinde ise aileyi geçindirme derdi de tamamen onların omuzlarına yüklenmiştir. 

Tüm bu şartlar onları yalnızlaştırmış, çaresizleştirmiş ve intihara sürüklemiştir. Solidarity 

With Others’ın verilerine göre Ağustos 2017-Ağustos 2022 arasında OHAL KHK’ları ile 

mağdur edilen 13 kadın intihar ederek yaşamına son vermiştir48. 

 

47 https://www.tr724.com/cezaevleri-olum-evi-oldu-zaturre-ilaclari-verilmeyen-nesrin-gencosman-cezaevinde-vefat-

etti/. İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
48 https://tr.solidaritywithothers.com/deaths . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.solidaritywithothers.com/deaths
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Seher Baş’ın çocuğu ile birlikte intiharı 

73. Seher Baş, OHAL döneminden önce İbrahim Öztürk ile evlidir. Eşi OHAL KHK’ları ile 

işinden atılır ve tutuklanır. Yaşanan sürecin etkisi ile eşinden boşanır.  Oğlu Eyüp Öztürk (17) 

ise %99 engelli bir Serebral Palsi hastasıdır. Yaşadığı sürecin stresi ile başedemeyen  Seher 

Baş, av tüfeği ile önce oğlu Eyüp Öztürk’ü öldürmüş sonra da kendisi aynı tüfekle intihar 

etmiştir49. 

 Adalet Betül Çağdır 

74. Adalet Betül Çağdır, İngilizce öğretmeni olup eşi hakimdir. 15 Temmuz 2016’dan sonra 

siyasi gerekçelerle işinden atılan 5000 hakimden biridir. Eşinin kaçak durumda olması 

nedeniyle polis sürekli Çağdır’ı rahatsız eder. Eşinin yerini söylemesi, yoksa kendisini de 

işten attıracaklarını hatta gözaltına alıp tutuklayacaklarını söylerler. Adalet Betül Çağdır, 

polisin artan baskısına dayanamayarak 9. kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar eder50.  

Garibe Gezer’in İntihara Sürüklenmesi 

75. Garibe Gezer, siyasi sebeplerle tutuklu Kürt mahpus iken 09.12.2021 tarihinde İstanbul 

Kandıra Cezaevinde vefat etmiştir51.  

76. Garibe Gezer, yukarıda bahsedildiği üzere OHAL döneminin yıkıcı etkisi etkisine maruz 

kalan diğer iki milyon insan gibi terör örgütü üyeliği ile suçlanmış ve cezalandırılmıştır. 

Cezalandırılmasına gerekçe yapılan suç nedeniyle cezaevinde ağır ayrımcılıklara maruz 

kalmıştır. Cezaevinde iken idari kararlarla hücre hapsi cezası ile ekstradan cezalandırılmıştır. 

Kendisine 33 gün hücre hapsi cezası verilmiştir. Ayrıca cezalandırma amaçlı nakil yapılarak 

Kocaeli/Kandıra’da bulunan cezaevine nakledilmiştir. Bu cezaevi ailesinin yaşadığı Mardin’e 

1.400 km uzaklıktadır. Nakledildiği cezaevinde önceden verilen 33 günlük hücre cezası 

derhal uygulanmıştır. Ancak buna rağmen diğer mahpusların yanına verilmemiş, tek başına 

bir hücrede tutulmaya devam edilmiştir. Telefon görüşmesinde ablasına, cezaevinde maruz 

kaldığı ayrımcı uygulamalardan bahsetmesi gerekçe gösterilerek 5 gün hücre hapsi cezası 

verilmiştir. Durumu kapıya vurarak protesto etmesi gerekçe gösterilerek duvarları süngerle 

kaplı yumuşak odaya konulmuştur. Orada iken süngerlere ve iplere zarar verdiği gerekçesi ile 

bu kez 11 gün hücre hapsi cezası verilmiştir. Cezaevinde maruz kaldığı bu ayrımcılık temelli 

 

49 Anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti - Son dakika haberleri – Sözcü (sozcu.com.tr) . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
50 https://twitter.com/gergerliogluof/status/978593948053762048 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
51 https://ahvalnews.com/tr/kurtler/garibe-gezeri-bile-bile-olume-goturen-surec-hukukun-olumu-mu . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/anne-engelli-oglunu-oldurup-intihar-etti-2224153/
https://twitter.com/gergerliogluof/status/978593948053762048
https://ahvalnews.com/tr/kurtler/garibe-gezeri-bile-bile-olume-goturen-surec-hukukun-olumu-mu
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uygulamalar ve hücre hapsinin vermiş olduğu yıkıcı etkisi psikolojisini bozmuştur. Defalarca 

dilekçe yazmasına rağmen cezaevi idaresi hücre uygulamasını sonlandırmamıştır. 15 Mart 

2021’den, vefat ettiği 09 Aralık 2021 tarihine kadar sürekli tek başına hücrede tutulmuştur. 

Vefat sebebi intihar olarak bildirilmiştir. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Mecliste 

yaptığı konuşmada; “O kızı çıldırtmışlar orada. Ben biliyorum, bana gönderdiği mektup 

normal bir mektuptu. İntihara teşebbüs etmiş içerde. Bakın, bu nasıl bir sorumsuzluktur? 

İntihara teşebbüs eden insan bir daha intihar edebilir. Nasıl onu tek kişilik hücrede tuttunuz? 

Defalarca 'Beni tek kişilik hücrede tutmayın, koğuşa alın.' demiş ama yapmamışsınız. Bu 

konuda nasıl vicdanınız sızlamıyor?" demiştir52. 

c. Kaçış Yollarında Gerçekleşen Ölümler 

77. Bu raporun konusunu teşkil eden ve OHAL sürecinin etkisi ile damgalanıp, ötekileştirilen ve 

yok etmeye maruz kalan kadınların aynı zamanda pasaportları ellerinden alınmış, ülkeyi terk 

etmeleri de yasaklanmıştır. Türkiye’de yaşamaya devam etmek onlar için hayati bir riske 

dönüşmüştür. Çünkü ülkede kalmaları halinde işkence, keyfi gözaltı ve tutuklamalara maruz 

kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenle kaçak yollarla güvenli ülkelere 

ulaşmak, iltica etmek zorunda kalmışlardır. Bu kaçış yolları birçok insan için felaketle 

sonuçlanmıştır. Bazı ailelerin tüm bireyleri kaçış yollarında vefat etmiştir. Solidarity With 

Others’ın açık kaynaklardan derlediği verilere göre Eylül 2017- Aralık 2021 arasında 9 kadın 

kaçış yollarında vefat etmiştir53.  

  Ayşe Abdurrezzak  ve Doğan Ailelerinin Yaşadığı Facia 

78. Ayşe Abdurrezzak Türkçe öğretmeni, eşi Uğur Abdurrezzak ise İngilizce öğretmenidir. 

Türkiye’de Gülen Hareketi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle KHK ile işlerinden atılırlar. Bay 

Abdurrezzak tutuklanır ve 11 ay cezaevinde kalır. Bayan Abdurrezzak hakkında da 

soruşturma vardır ve gözaltına alınma, tutuklanma, işkence görme  tehdidi ile karşı karşıyadır. 

Bu yüzden ülkeyi terk etmeye karar verirler. Yunanistan’a kaçak yollardan geçmeye 

çalışırlarken 23.02.2018 tarihinde Meriç nehrinde boğularak vefat etmişlerdir54.  

 

52 https://ahvalnews.com/tr/kurtler/garibe-gezeri-bile-bile-olume-goturen-surec-hukukun-olumu-mu . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
53 https://tr.solidaritywithothers.com/deaths . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
54 https://boldmedya.com/2019/02/13/abdurrezzak-ve-dogan-ailelerinin-yokedilisinin-yildonumu/ . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://ahvalnews.com/tr/kurtler/garibe-gezeri-bile-bile-olume-goturen-surec-hukukun-olumu-mu
https://tr.solidaritywithothers.com/deaths
https://boldmedya.com/2019/02/13/abdurrezzak-ve-dogan-ailelerinin-yokedilisinin-yildonumu/
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79. Abdurrezzak ailesi ile birlikte Meriç nehrini aynı botta geçmeye çalışan ve onlarla benzer 

durumda olan Aslı Doğan ile eşi Fahrettin Doğan ile çocukları İbrahim Selim Doğan (2,5) da 

hayatlarını kaybetmişlerdir.55  

d. Cezaevi Ziyareti Yolunda Gerçekleşen Ölümler  

 

80. Türkiye’de siyasi gerekçelerle suçlanan insanlara yönelik devlet eliyle yapılan en ağır 

ayrımcılıklardan biri mahpusların ailelerinden çok uzak cezaevlerinde tutulmalarıdır. Ailenin 

birlik ve bütünlüğünün sağlanması, özel hayatın korunması, çocuğun yüksek yararı gibi 

birçok alanda hak ihlali oluşturmasına rağmen bu uygulama hala sürdürülmektedir. Üstelik 

bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği kararlar da 

bulunmaktadır. Bu konudaki en bilinen örnek HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’dır.  

Demirtaş’ın ailesi Diyarbakır’da yaşamasına rağmen kendisi Edirne İli’nde bulunan bir 

cezaevinde tutulmaktadır. İki şehrin arası 1.683 km’dir. Ailenin bir ferdi cezaevinde olunca 

onun hiç olmazsa ayda bir kez ziyaret edilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, aile bağlarının 

korunması, eşlerin ve çocukların birbirini görmesi bir zorunluluktur. Ziyaret yollarında 

bugüne kadar birçok kadın cezaevindeki eşini görmeye giderken geçirmiş oldukları trafik 

kazalarında vefat etmişlerdir.   

 

Firdevs Pekgüzel’in vefatı 

 

81. Firdevs Pekgüzel, Ankara Sincan cezaevinde tutuklu savcı Mehmet Ali Pekgüzel’in eşidir. 

Bayan Pekgüzel,  ziyaret için yaptığı yolculuk sırasında, 6 Mayıs 2019 tarihinde geçirdiği 

trafik kazasında vefat etmiştir. Bayan Pekgüzel, Denizli’de yaşamakta iken Bay Pekgüzel ise 

Ankara Sincan Cezaevindeydi. Bu iki şehir arası 477 km’dir. Defalarca nakil talebinde 

bulunmalarına rağmen Bay Pekgüzel’in yakın bir cezaevine nakli yapılmaz. Bu keyfi ve 

ayrımcı tutum Bayan Pekgüzel’in vefatına netice verir. 

 

        Selvi Duman’ın vefatı  

82. Selvi Duman, Konya’da yaşamaktadır. Oğlu ise Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu gerekçesi 

ile tutuklanarak  Ağrı İli’ndeki bir cezaevine konulmuştur. İki şehir arası 1118 km’dir. Bayan 

Duman oğlunu ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir56.   

 

55https://boldmedya.com/2019/02/13/abdurrezzak-ve-dogan-ailelerinin-yokedilisinin-yildonumu/ . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
56 https://bitenhayatlar.com/selvi-duman/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://boldmedya.com/2019/02/13/abdurrezzak-ve-dogan-ailelerinin-yokedilisinin-yildonumu/
https://bitenhayatlar.com/selvi-duman/
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3. Kaçırma ve Kaybetme Yasağı İhlalleri 

83. Uluslararası hukuka göre bir kişinin kamu gücü ile idari ve yargısal denetim dışına çıkılarak 

kamu görevlileri tarafından kaçırılıp, kaybedilmesi yasaklanmıştır.   

84. Bunula birlikte Türkiye Ağustos 2016’dan bu yana 24 farklı ülkeden aralarında kadınların da 

olduğu 98 kişi yasa dışı yollarla ülkeye getirmiştir. Bu işlemler yasa dışıdır, çünkü getirilen 

insanların maruz kaldığı uygulamalar Türk hukukunun, kaçırılmanın yaşandığı ülkenin ve 

uluslararası hukukun kurallarına aykırıdır. Türkiye, bu insanlarla ilgili suçluların iadesi 

prosedürünü işletmemektedir çünkü konu hukuki bir zemine çekildiğinde iade talepleri hep 

reddedilmektedir. Ret sebeplerinin tamamında suçlamaların yersizliği, delillerin yetersizliği, 

adil yargılanma ihtimalinin yokluğu, işkence ve kötü muamele ihtimali yer almıştır57.  

85. Kaçırılma ve kaybedilme uygulamalarına kadınlar da maruz kalmıştır. Kaçırılma ve 

kaybedilme süreçlerde erkekler kadar kadınlar da insanlık dışı uygulamalara, işkence ve kötü 

muamelelere maruz kalmışlardır.  

Ayten Öztürk’ün kaçırılıp kaybedilmesi ve işkenceye uğraması 

86. Ayten Öztürk, 2018 yılı Mart ayında Lübnan’dan Avrupa ülkelerine geçmeye çalışırken 

havalimanında Lübnan polisi tarafından durdurulur. Kendisine herhangi bir gerekçe 

bildirilmez. 6 gün göçmenler bürosunda gözaltında tutulur. Bu süreçte iltica başvurusunda 

bulunur ama işleme konulmaz. Bu durumu protesto etmek için açlık grevine başlar.  

87. 13 Mart günü kafasına bir çuval geçirilerek Türk istihbarat görevlilerine teslim edilir. Uçakla 

Türkiye’ye getirilir. Zorla gizli bir yere götürülür. Tamamen çıplak vaziyette bir hücreye 

atılır. Bir süre o şekilde kalır. Daha sonra kendisine verilen kıyafetleri giyer. Defalarca 

sorguya alınır. Yasal haklarının olduğunu söylediğinde ise oradaki görevliler “Burası senin 

bildiğin hiçbir yere benzemez, burada süre yok, bize senin hakkında sonsuz yetki verildi. 

Arkamızda devlet var, eğer konuşmazsan buradan çıkış yok” şeklinde cevap verir. Bir ay 

boyunca başında çuvalla elleri arkadan bağlı şekilde tutulur. Gözünde de bir bant yapıştırılmış 

vaziyettedir. Göz kapakları bandın etkisi ile birbirine yapışır ve tıbbi müdahale ile ancak 

ayrılabilirler. Açlık grevinin 25. Gününde fenalaşır. Görevliler açlık grevinin etkisini 

azaltmak için zorla serum verirler. Bunu yapabilmek için ise bütün vücudunu sandalyeye 

iplerle ve koli bantlarıyla sabitlerler.  

 

57 https://tr.solidaritywithothers.com/illegal-deportations-extraditionss ,  

https://www.birgun.net/haber/brezilya-dan-turkiye-nin-iade-talebine-ret-adil-yargilama-garantis . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://tr.solidaritywithothers.com/illegal-deportations-extraditionss
https://www.birgun.net/haber/brezilya-dan-turkiye-nin-iade-talebine-ret-adil-yargilama-garantis
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88. Bayan Öztürk’e işkenceler sırasında elektrik verilir, çıplak bırakılır, el ve copla taciz edilir. 

Askıya alınır. Uzun süre ışığa maruz bırakılır. Makatına cop sokmaya çalışırlar. Tuvalet ve 

banyonun olduğu bir yerde tazyikli suya maruz bırakılır. Başındaki çuvalın içine su doldurup 

boğma hissi işkencesi yapılır. Kırbaçla ayaklarına vurulur. Pense ile dili çekilir. Tekme 

tokatla dövülür. Cezaevine girdikten sonra arkadaşları elektrik şokları nedeniyle vücudunda 

oluşan yanık izlerini saymış ve 898 adet yanık izi tespit etmiştir.  

89. Öztürk 6 ay boyunca kaybedilir ve ardından işkenceciler tarafından boş bir araziye bırakılır. 

Bırakıldıktan birkaç dakika sonra polisler gelir ve kendisini gözaltına alır. 3 yıl boyunca 

tutuklu yargılanır. Maruz kaldığı işkencelerle ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunur ancak 

Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir.  

Meral Kaçmaz ve ailesinin kaçırılıp kaybedilmesi ve işkenceye maruz bırakılması 

90.  Meral Kaçmaz ve eşi Mesut Kaçmaz 1999 yılından itibaren farklı ülkelerde, biyoloji, 

matematik, ingilizce ve fen bilgisi alanlarında öğretmenlik yaptıktan sonra en son 2007 ile 

2016 yılları arasında Pakistan’da Gülen Hareketine ait kurumlarda görev almıştır.    

91. Kaçmaz Ailesi’nin ikisi 18 yaşından küçük kız çocuğu olmak üzere dört ferdi 27 Eylül 2017 

tarihinde gece saatlerinde (00:45-02:00 arası) evlerine yapılan baskın neticesinde Pakistan 

İstihbarat Birimi yetkililerince kaçırılmışlardır. Kaçırılma sürecinde tüm aile fertleri fiziki 

şiddete maruz kalmış, başlarına çuval geçirilmiştir. Tüm aile 17 gün boyunca kayıtsız bir 

şekilde bilmedikleri bir yerde keyfi olarak tutulmuşlardır. Kaçmaz ailesi 17 günlük haksız 

tutulma neticesinde yürürlükteki yasa ve sözleşme hükümlerine aykırı şekilde 13 Ekim 2017 

günü Türk istihbarat ve güvenlik birimlerine teslim edilmiş ve aile bu şekilde Türkiye’ye 

gönderilmiştir58.  

92. Kaçırılmanın yaşandığı tarih itibariyle Bayan kaçmaz hakkında Türkiye’de hiçbir soruşturma 

yoktur. 13 Ekim 2017 tarihinde istihbarat birimlerinin isteği üzerine (muhtemelen resmi 

görevlendirme veya Pakistan makamlarının isteği üzerine) kaçırılmayı resmiyete uydurmak 

için Ankara Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılır. Aynı gün yakalama emri çıkarılır59. 

Yine aynı gün Kaçmaz Ailesi Pakistan’dan teslim alınarak getirilir.  

93. Bayan Kaçmaz, Ankara’da 11 gün gözaltında tutulur. Geceleri camları açık, soğuk bir 

hücrede battaniye verilmeden, ince bir kıyafetle günlerce çok zor şartlara dayanmak zorunda 

kalır. Defalarca yasa dışı sorguya tabi tutulur. Kendisine baskı yapılır, yalanlar söylenir.  

 

58 https://kronos36.news/tr/pakistanli-yetkililer-sucunuz-yok-biliyoruz-ama-erdogan-cok-baski-yapiyor-dedi/ . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 
59 https://kronos36.news/tr/mitin-yargiya-mudahalesinin-belgesi-kacmaz-ailesini-once-kacirmislar-sonra-arama-karari-

cikartmislar/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://kronos36.news/tr/pakistanli-yetkililer-sucunuz-yok-biliyoruz-ama-erdogan-cok-baski-yapiyor-dedi/
https://kronos36.news/tr/mitin-yargiya-mudahalesinin-belgesi-kacmaz-ailesini-once-kacirmislar-sonra-arama-karari-cikartmislar/
https://kronos36.news/tr/mitin-yargiya-mudahalesinin-belgesi-kacmaz-ailesini-once-kacirmislar-sonra-arama-karari-cikartmislar/
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Soruşturma dosyası apar topar açılmıştır ve hiçbir suçlama veya suç iddiası yoktur. Bu yüzden 

kendisini suçlaması istenir. İşin en ironik tarafı Bayan Kaçmaz’ın yurt dışından kaçırılarak 

getirilmesi için soruşturma başlatıp, yakalama emri çıkaran Ankara Başsavcılığı 

soruşturmada yetkisiz olduğunu belirterek dosyayı İstanbul’a gönderir. Kaçmaz ailesinin 

davası İstanbul’da birleştirilir ve dava orada sonuçlandırılır.  

94. Kaçmaz ailesinin kaçırılarak, kaybedilip, işkenceye maruz kalarak Türkiye’ye gönderilmesi 

ve ardından Bay ve Bayan Kaçmaz’ın tutuklanması uluslararası denetim mekanizmalarının 

önüne gelir. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu’nun 25 Mayıs 2018 tarih 

ve A/HRC/WGAD/2018/11 sayılı kararı ile Kaçmaz ailesinin kaçırılması ve devamında 

yaşadıklarına ilişkin pek çok konuda hak ihlali tespiti yapılmıştır60.  

4. İşkence ve Kötü Muamele Yasağı İhlalleri 

95. İşkence, uluslararası hukuk açısından açık net ve tereddütsüz bir şekilde yasaklanmıştır. Savaş 

ve sıkıyönetim hallerinde dahi işkenceye hiçbir şekilde izin verilmemiştir. 

96. Türkiye’de OHAL döneminde ve ne yazık ki halen, erkeklerin yanı sıra  kadın ve çocuklara61 

bile işkence yapılmaktadır. 

97. İşkence uygulamaları arasında; tecavüz, dayak, başına çuval geçirme, küfür, hakaret, tehdit, 

çıplak bırakma, çıplak arama sayılabilir. Daha önce verilen örneklerde ve aşağıdaki 

örneklerde ortak suç ve eylemler bulunmaktadır, ancak eylem tanımlaması yapmak amacıyla 

farklı başlıklar altında öne çıkan eylemler ayrı ayrı yazılmıştır.  

 

a. Tecavüz 

98. Tecavüz, şüphesiz herhangi bir insana karşı işlenen en aşağılık suçlardan birisidir. Aslında bu 

suç ayrı bir başlık altında ele alınabilirdi ancak özellikle OHAL döneminde kadın ve erkeklere 

yönelik tecavüz uygulamaları bir işkence yöntemi olarak ele alındığından burada yer almıştır.  

99. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) 2016-2017, 2017-2018 ve 2019’a ilişkin 

raporlarında 15 Temmuz sonrası Türkiye’de on binlerce kişiyi ilgilendiren gözaltı ve 

tutuklamalar sırasında yaşanan işkence ve kötü muamele iddialarına, bu suçların faili olanlara 

yönelik OHAL KHK’ları ile getirilen cezasızlık zırhına ilişkin bilgilere yer vermiştir. İfade 

 

60https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_1

1.pdf  
61 Çocukların maruz kaldığı işkence uygulamaları ile ilgili olarak bakınız: https://www.crossborderjurists.org/tr/turkiye-

cocuk-haklari-raporu-khkli-cocuklar-khklilarin-cocuklari/ Sitede raporun Türkçe, İngilizce ve Almanca versiyonları 

bulunmaktadır. . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_11.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session81/A_HRC_WGAD_2018_11.pdf
https://www.crossborderjurists.org/tr/turkiye-cocuk-haklari-raporu-khkli-cocuklar-khklilarin-cocuklari/
https://www.crossborderjurists.org/tr/turkiye-cocuk-haklari-raporu-khkli-cocuklar-khklilarin-cocuklari/
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özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve pek çok temel insan haklarına ilişkin ihlalleri sıralamıştır. 

Örneğin, 2016 yılı raporunda, “son on yılda gözaltı merkezlerinde işkenceyi ortadan kaldırma 

konusunda kayda değer bir gelişme gösteren Türkiye’de başarısız darbe girişiminden sonra 

rapor edilen vakaların sayısında endişe verici bir artış yaşandı. Resmi ve gayrı resmi olarak 

polis tarafından gözaltında tutulan binlerce kişinin yanı sıra rapor edilen ciddi dayak, 19 

cinsel saldırı, tecavüz tehdidi ve tecavüz olayları Türkiye yetkilileri tarafından sürekli olarak, 

ancak akla yatkın olmayan bir şekilde reddedildi.” denilmiştir.62 

100. Kaçırılma ve kaybedilme bölümünde Ayten Öztürk’e yapılan işkencelerde makata job 

sokmaya çalışmak suretiyle tecavüze teşebbüs vakasından bahsedilmişti. Burada başka 

örneklere de yer verilecektir.  

Kadın Subay’a Tecavüz  

101. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/109 Esas sayılı dava dosyasının 27/06/2018 

tarihinde yapılan duruşmasında Abdulvahap Berke isimli teğmen, alınan ifadesinde, maruz 

kalınan işkence uygulamaları ile ilgili bilgi vermiş ve 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınan 

bir bayan subaya tecavüz edildiğini, kadının bu tecavüz sonucunda hamile kaldığını ve daha 

sonra bebeği aldırmak zorunda kaldığını ifade etmiştir63. 

Bir Kadın Psikoloğun Anlatımıyla Tecavüz Vakalarına Örnekler 

102. Mağdurlar İçin Adalet Platformu tarafından hazırlanan 4., 5. ve 6. Yılında OHAL’in 

Toplumsal Maliyetleri Raporu ile ilgili tanıtım amaçlı Twitter üzerinden 28.09.2022 günü 

Mor Oda açılmıştır. Bu Mor Oda’da raporla ilgili bilgilendirmeler yapılmış ve konu ile ilgili 

kişiler söz alıp konuşmuştur.  

103. Odaya bağlanan psikolog Fatma Zehra Fidan şu şekilde bir konuşma yapmıştır64: “KHK’lılar 

kitlesiyle içli dışlı olan onları dinleyen, onlarla oturup onlarla kalktığını söyleyebilecek kadar 

bu meselenin içinde olan birisiyim. Bilim insanlığından önce herhangi bir insan olarak, bir 

KHK’lı olarak ben son zamanlarda duygularımı kontrol etmekte zorlanmaya başladım. 

Çünkü öncelikle yaşadığımız travmalar sırasıyla bizi yokluyor. Biz inanan insanlarız. 

İnandığımız sistemde bir devlet mekanizması var. Kahrolası bir devlet mekanizması var. Bir 

din kardeşi mevzusu var. Anadolu topraklarına da ana demişiz böyle bir yaklaşımımız var. 

 

62 https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017TURKISH.PDF. İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
63 https://www.nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2020/08/Abdulvahap_berke.pdf . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
64 Tercümeye kolaylık sağlanması için 1-2 devrik cümle, düz cümle haline getirilmiştir. Videonun orjinal hali için : 

https://twitter.com/HDemirtasTR/status/1592919869628219394?s=20&t=vvn6gDeCS6IOm6lJhyGVdA . İnternet 

erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017TURKISH.PDF
https://www.nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2020/08/Abdulvahap_berke.pdf
https://twitter.com/HDemirtasTR/status/1592919869628219394?s=20&t=vvn6gDeCS6IOm6lJhyGVdA
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Dolayısıyla hem devleti, hem din kardeşleri, hem de Anadolulu toplum tarafından ensestik bir 

tecavüze uğramış bir kitleyiz denilebilir. Kendimizi onarmaya çalışıyoruz. Bu darbeyi yedik 

zaten, bunu sindiremiyoruz. KHK mağdurları, son zamanlarda artık aklıma sığdıramadığım, 

hakkındaki üzüntülerimi gerçekten dile getirmekte zorlandığım bir mesele. Asıl meselemiz 

bizim, insanlık dışı muamelelerin yapıldığı, cezaevlerinde geride deliller bırakılarak intihara 

sevk edilme gibi konular. Ben (tecavüzle) birebir karşılaşmadım ama ben polis sorgusu 

sırasında psikolojik cinsel istismara uğrayan kadınları dinledim. Fakat tecavüz hiç 

dinlemedim. Fakat bizim İzmir Platformunda (İzmir KHK’lılar Platformu), benim gibi ile 

danışmanlığı yapmaya çalışan, mağdurlarla uğraşan erkek meslektaşımız var. O, bana 

çiftlerin yanına geldiğini, tesettürlü bir kadının eşi ile kendisine danıştığından bahsetti. 

Tesettürlü hanımefendinin “Hocam bizim nikahımız ne olacak? 6 kişinin tecavüzüne 

uğradım” dediği benim arkadaşım bana söyledi. Arkadaşım bir başka vakada daha fazla 

sayıyı mağdurun dilinden dinlediğini ifade etmiştir. Bu benim kendi arkadaşım. Kendi 

ağzından dinledim. Dinlediğini söylüyor. Bunların gerçekliği kesindir. İşte başka bir örnek 

vaka var. Bunlar kendilerini iyileştirmek için, şifa bulmak için gelmiş insanlar. Ben bu kutsal 

devletin bu şerefsiz varlıkları tarafından, bu polisler, bu memurlar, bu insanlık dışı varlıklar 

tarafından tecavüze uğramış, hamile kalmış ve tecavüzcüsünün çocuğunu doğuran bir kadın 

olduğunu öğrendim. Yani bu çocuğu da “Allah’ın yarattığı bir varlıktır, buna biz bakalım, 

buna da bakmamız gerekir” diyerek bu çocuğu büyüten ailelerin olduğunu ben öğrendim. 

Yani artık bu durumları izah edecek kelime yok, ben son zamanlarda ‘lügat boşaldı’ 

diyorum.”   

b. Fiziki Şiddet 

104. OHAL döneminde ve halen kadınların maruz kaldığı en yaygın işkence uygulamalarından 

biri fiziki şiddettir.  

Adli Muayene Doktoru’nun Beyanları  

105. 15 Temmuz’u takip eden haftada ‘Adli Muayene Doktoru’ olarak resmi sıfatla Ankara TEM 

Spor Salonunda görevlendirilen bir doktor şahit olduklarını şu şekilde açıklamıştır65: “O gece 

bir kadın getirdiler. Uzun boylu iki kadın polis koluna girmişti. Getirdikleri kadın için ‘Bir 

askeri hastanede hemşireymiş’ dediler. Kadın çok zayıf, kısa saçlı biriydi. Üstünde bir 

pantolon ve beyaz renkli tişört vardı. Altında sutyen veya atlet yoktu. Kadın yaprak gibi 

 

65 https://iskenceraporu.com/15-temmuz-toplama-kampindan-ilk-kez-bir-resmi-gorevli-konustu-2/ . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://iskenceraporu.com/15-temmuz-toplama-kampindan-ilk-kez-bir-resmi-gorevli-konustu-2/
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titriyordu. Darp cebir var mı diye sordum “yok” dedi. Vücudunda iz yoktu, yanağında 

kızarıklık vardı belki bir yumruk atılmıştır. Ama çok korkar vaziyetteydi.” 

Esra Yurt’un maruz kaldığı işkence uygulamaları 

106. Şubat 2017’de gözaltına alınan Esra Yurt gözaltında kaldığı 5 gün boyunca Ankara TEM’de 

işkenceye maruz kalmıştır: “Uzun boylu sarışın kadın bir polis, elindeki asidi önce bir 

kumaşa serpti. Kumaşın büzüşüp kavrulmasını gözaltındaki kadınlara seyrettirdi. İtirafçı 

olmayı reddedince sol ayağımın altına o asidi sürerek işkence yaptı. Bu kimyasalın 

vücudumdaki etkisi 1,5 yıl sürdü. İrili ufaklı anahtarların bulunduğu bir tomar anahtarlıkla 

yüzümden darp edildim. Mosmor suratımı gören hakim “Offf” demekle yetindi. İşkenceyi 

anlattığım kadın doktor ise sadece “Voltaren vereyim” deyip işkenceyi rapora işlemedi. Daha 

sonra (yurtdışında) durumu belgeleyen bir rapor aldım.”66 

c. Elektrik verilmesi 

107. Bir başka işkence yöntemi de elektrik verilmesidir. Yukarıda Ayten Öztürk’ün kaçırılması ve 

kaybedilmesi ile ilgili bölümde bahsedildiği üzere bazı kadın mağdurlara elektrik verilerek 

işkence yapılmıştır.  

108. Elektrik verilerek işkence uygulamasına maruz kalanlardan biri de Kübra Yavuz’dur. Bayan 

Yavuz, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, Özel Kuvvetler Komutanı 

Tümgeneral Zekai Aksakallı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İrfan 

Özsert’in kendisine işkence yaptığını, Genelkurmay poligonunda ölümle tehdit edilerek 

dövüldüğünü, elleri ve gözleri bağlı olarak elektrik verildiğini, 2 gün hiç yiyecek 

verilmediğini, erkek personel tarafından tuvalete götürülüp tuvalet kapısının açık 

bırakıldığını, kıyafetlerine işkence kanı bulaşmış sorgu görevlileri tarafından 2 saatte bir 

sorguya çekildiğini, oradan sağ çıkabileceğini düşünmediğini beyan etmiştir. Bu şekilde 

gözaltında işkence gören ve yargılama aşamasında da Erdoğan kontrolündeki medya 

tarafından darbeci ilan edilen Kübra Yavuz, tüm suçlamalardan beraat etmiştir67. 

 

 

 

66 https://boldmedya.com/2020/05/22/kadin-polis-gozaltindaki-kadinlara-asitle-iskence-yapti/ , 

https://youtu.be/J5Ezs6WdKbw . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
67 https://www.odatv4.com/makale/mahkeme-genelkurmaydan-iskencecilerin-adresini-istedi-22061818-141335 . 

İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://boldmedya.com/2020/05/22/kadin-polis-gozaltindaki-kadinlara-asitle-iskence-yapti/
https://youtu.be/J5Ezs6WdKbw
https://www.odatv4.com/makale/mahkeme-genelkurmaydan-iskencecilerin-adresini-istedi-22061818-141335
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d. Çıplak bırakma 

109. İnsan onuruna yönelen en ağır işkence uygulamalarından bir diğeri de çıplak bırakmadır. 

OHAL döneminde özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında insanlar ya tamamen çıplak 

bırakılarak veya sadece iç çamaşırlı vaziyette diğer insanların gözleri önünde tutulmuşlardır.  

 Ankara Spor Salonunda Çıplak Bırakılan Kadınlar 

110. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/109 Esas sayılı dava dosyasının 27.06.2018 

tarihinde yapılan duruşmasında Abdulvahap Berke isimli teğmen ifade vermiştir. Bay Berke, 

ifadesinde maruz kalınan işkence uygulamaları ile ilgili şahit olduğu olaylarla ilgili bilgi 

vermiştir. 15 Temmuz’dan sonra gözaltına alınan kadınlarla ilgili şu şekilde bir anlatımda 

bulunmuştur. “Kadınlardan oluşan 3-4 kişilik bir grubun üzerlerinde sadece iç çamaşırları 

olacak şekilde soymuşlardı. Onları erkeklerin bulunduğu ortama attılar. Orada bulunan 

görevli bulunan memurlar tarafından sürekli taciz ve küfürlere maruz kaldılar”68. 

e. Yorma, bezdirme, bıktırma 

111. OHAL KHK’ları ile 4 gün olan gözaltı süresi 30 güne çıkarılmıştır69.  Siyasi gerekçelerle 

gözaltına alınan kadınların neredeyse tamamı 30 gün gözaltında tutulmuştur. Bu gözaltı 

sürecinin kendisi dahi işkence uygulamasıdır. Bu durum şu şekilde izah edilebilir; 

• Öncelikle insanların gözaltına alınmalarını gerektiren suç delili, suç şüphesi gibi yasal 

zorunluluklar yoktur. BM Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nin bu süreçte siyasi gerekçelerle gözaltına alınıp tutuklanan insanların keyfi 

olarak kişi özgürlüğü ve güvenliği haklarının ihlal edildiği yönündeki kararları yasaya ve 

hukuka aykırı gözaltı uygulamalarını ispatlar mahiyettedir.  

• İkinci husus 30 güne kadar veya daha az olsa bile örneğin 10 günlük bir gözaltının 

sonucunda kişilere anket mahiyetinde, iş başvurusunda sorulabilecek türden sorular 

sorulmuştur. Suçlama olarak yöneltilen hususlar Bank Asya’ya para yatırma, çocuğunu 

Gülen Hareketi ile irtibatlı bir okulda okutma gibi sorular olmuştur. Bu konularda 

soruların sorulması için insanların 1 gün dahi gözaltına alınmasına gerek yoktur. Buna 

rağmen insanlar keyfi olarak 30 güne kadar gözaltında tutulmuştur.  

 

68 https://www.nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2020/08/Abdulvahap_berke.pdf . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
69 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm  

https://www.nordicmonitor.com/wp-content/uploads/2020/08/Abdulvahap_berke.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723-8.htm
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• Gözaltı süresinin yorma, bezdirme ve bıktırma amaçlı olduğunun bir diğer göstergesi ise 

gözaltı şartlarının ağırlığıdır. 1 kişilik yerde 5-6 kişi, 3 kişilik yerde 8-10 kadın 

tutulmuştur. Beslenme, banyo, tuvalet, hijyen ihtiyaçları karşılanmamıştır.  

• Gözaltı süresinin ve ağır şartların işkence olarak kullanıldığının bir diğer delili ise kolluk 

görevlilerinin kendi beyanlarıdır. Örnekleri aşağıda verilmiştir.  

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ndeki Kadınlara Yönelik Kötü Muamele 

Uygulamaları 

112. Bursa  2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 201/167 E sayılı dava dosyasının gerekçeli kararının 263. 

sayfası ve devamında, M.S isimli kadının ifadeleri yer almaktadır. M.S., Gülen Hareketi ile 

irtibatlı olduğu gerekçesi ile gözaltına alınmıştır. Gözaltında yaşadıklarının konu ile ilgili 

bölümü şu şekildedir: “ikinci kez gözaltına alındığımda 1 kişilik nezarethanede 6 kişi kalmak 

zorunda kaldık. 7 gün boyunca bu sürede yaşadığım olayları isim vererek anlatmak istiyorum.  

6. günün sonunda kadın polis memuru Selda Kocaefe, - kendinin pozisyonunu bilmiyorum 

ama “komiserim” diye hitap ediyorlardı - nezarete gelip beni ayrı bir odaya aldı. Yanımda 

avukatım olmadan hiçbir kayıt olmadan bir saat boyunca beni sorguya çekti. Arkasından 

nezaret arkadaşımı da aynı şekilde sorgu çekti ve bu sorgu esnasında yine aynı tehditleri 

savurdu. İsim verirsem kurtulacağımı, yoksa burada kalacağımı, savcının haber gönderdiğini 

söyledi. Savcının; “OHAL’deyiz isim vermeyeceklerse bir ay boyunca o nezaret şartlarında 

kendilerini tutabilirim” dediğini iletti.” 

 

f. Küfür, Hakaret ve Tehditler  

113. Türkiye’de OHAL döneminde ve halen en yaygın işkence ve kötü muamele uygulamaları 

“küfür, hakaret ve tehdit”lerdir. Küfür; cinsel içerikli, sinkaflı sözleri, hakaret; “terörist”, 

“hain”, “aptal”, “salak” gibi küçük dürüşücü onur kırıcı sözleri, tehdit ise; “ölüm”, “işkence”, 

“uzun süre gözaltında tutma” gibi konularda korkutma amaçlı sözleri ifade etmektedir.   

Bursa Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ndeki Örnek Kötü Muamele Uygulamaları 

114. Bir üst bölümde, keyfi olarak uzun süreli ağır şartlarda gözaltında tutmak suretiyle işkence 

ve kötü muameleye maruz bırakılan M.S.’nin, Emniyet Müdürü’nün kendisine yönelik 

hakaret ve tehdit içeren sözleri ile ilgili beyanı şu şekilde olmuştur: “ …bir kaç saat sonra 

Emniyet Müdürü Erol Turhan nezarete gelip yine beni başka bir odaya aldı. Bilmiyorum 

güvenlik kamera kayıtları var mıdır görülebilir mi. O boyutuna girmek istemiyorum. Bir 
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buçuk saat boyunca beni sorguya çekti. Elinde cep telefonu sürekli bir şeyler okutup bir şeyler 

izletip küfür ve hakaretler ve baskı altında gayri resmi bir sorguda bulundu ve bu süre 

içerisinde yine yanımızda hiçbir kadın polis yoktu” 

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/181 Esas Sayılı Dosyasındaki İfadelerde Yer Alan 

İşkence ve Kötü Muamele Uygulamaları 

115. M.Y., Gülen Hareketi ile irtibatı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, işkence görmüş ve 

tutuklanmış bir kadındır. Hakkındaki gerekçeli Mahkeme kararının 611. sayfasında M.Y.’nin, 

Mahkemeye verdiği bir dilekçeden bahsedilmiş, dilekçede özetle kendisine psikolojik işkence 

yapıldığı ve hakaret edildiği hususlarının yer aldığı bilgisi verilmiştir.   

116. H.K., Gülen Hareketi ile irtibatı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, işkence görmüş ve 

tutuklanmış bir başka kadındır. Gerekçeli kararın 627. Sayfasında, maruz kaldığı işkence ve 

kötü muamele uygulamaları ile ilgili olarak ifadesinde şu şekilde bir beyanda bulunmuştur: 

“Eşim gözaltında iken beni emniyete çağırdılar. Eşim işkence görmüştü, bana da işkence 

yapacaklarını söyledi. 4 Çocuk annesiyim, çocuklarımı da getireceklerini gözaltına 

alacaklarını söylediler. Ben de, bundan duyduğum endişe ile yazılı savunmamda belirttiğim 

gibi Emniyetin istediği doğrultuda kendim kurguladığım iddianamedeki anlatımda bulundum. 

Ancak bu husus dediğim gibi doğru değildir. Sadece çocuklarımın da Emniyete 

getirilmemesini sağlamak içindir.” 

g. Çıplak arama 

117. Son yıllarda Türkiye’de kamuoyunun gündemine gelen bir diğer onur kırıcı kötü muamele 

yöntemi ise kadınlara yönelik çıplak arama uygulamalarıdır.  

118. Gözaltı merkezleri ve cezaevi kurallarını düzenleyen mevzuata göre kolluk görevlileri veya 

cezaevi görevlileri çıplak arama yapılabilecektir. Ancak bunun sıkı şartları vardır. Genel kural 

normal arama yapılmasıdır. Belli şartlar altında ve ancak gerektiğinde, bireye özgü bir tedbir 

olarak çıplak arama yapılabilecektir.  Sistematik ve yaygın olarak herkese veya belli bir gruba 

bu uygulamanın yapılması mümkün değildir.  

119. Eylül 2020’de Uşak İli Emniyet Müdürlüğü, Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiası ile 30 

üniversite öğrencisi genç kadını gözaltına almıştır. Gözaltına alınan kadınların tamamı, onur 

kırıcı ve alçaltıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bırakılmıştır70.  

 

70 https://t24.com.tr/video/gergerlioglu-bu-kez-meclis-kursusunden-hatirlatti-usak-ta-gozaltina-alinan-30-kadin-ciplak-

aramaya-maruz-tutuldu,34672 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://t24.com.tr/video/gergerlioglu-bu-kez-meclis-kursusunden-hatirlatti-usak-ta-gozaltina-alinan-30-kadin-ciplak-aramaya-maruz-tutuldu,34672
https://t24.com.tr/video/gergerlioglu-bu-kez-meclis-kursusunden-hatirlatti-usak-ta-gozaltina-alinan-30-kadin-ciplak-aramaya-maruz-tutuldu,34672
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120. Savcılıklar ve İdari Makamlar, keyfi çıplak arama yapılıp yapılmadığını araştırmak yerine bu 

iddiaları gündeme getirenler ve keyfilikleri kamuoyuna duyuranlara yönelik soruşturmalar 

yapmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda yoğun şekilde gündeme gelen 

çıplak arama iddiaları ile ilgili iddiaları gündeme getirenler hakkında soruşturma başlattığını 

duyurmuştur. 

121. Durumun en vahim taraflarından biri de, çıplak arama yönteminin sadece tutuklu ve/veya 

hükümlülere değil, onların yanı sıra tutuklu veya hükümlü yakınlarının ziyaretçilerine de 

uygulanmasıdır.  Bu uygulamanın hiçbir yasal dayanağı yoktur. Binlerce kadın ve genç kız 

bu uygulamanın mağduru edilmiştir. Cezaevi girişinde ziyarete gelenleri aşağılamak ve 

yıldırmak maksadıyla sözde güvenlik gerekçesiyle yapılan aramalarda cinsel mahremiyetleri 

hiçe sayılmıştır. Bazı durumlarda kadınlar hijyenik pedlerine kadar aranmış, hatta infaz 

koruma memurları önünde cezaevi yönetiminin verdiği hijyenik pedleri kullanmaya 

zorlanmışlardır71. Bu duruma ziyaretçilerin sabretmesinin sebebi mecburiyettir. Eğer 

ziyaretçi itiraz eder, çıplak aramayı kabul etmezse, öncelikle yakını ile görüştürülmemesi ve 

hatta kimi durumlarda olayla alakası olmasa da ziyaretine geldiği mahpusa ziyaretten men 

cezası verilebilmesidir.  

i. Uzun Süreli Hücre Hapsi Uygulaması 

122. Bir başka işkence yöntemi uzun süreli hücre hapsi uygulamasıdır. Bu uygulamada kişi 

hücrede tek başına izole bir yaşam sürmeye zorlanmaktadır.  

123. OHAL dönemi ve devamında siyasi gerekçelerle tutuklanan bazı kadınlar daimi olarak 

hücrede tutulmuşlardır. Hücre hapsi normal şartlarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 

infazının bir parçası ve disiplin cezası uygulamasıdır. Buna rağmen insanlar ilk 

tutuklamalarından itibaren veya kısa süre sonra hücrelere alınmışlardır ve yıllar geçmesine 

rağmen hala tek başlarınadırlar.   

124. Özellikle, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay veya HS(Y)K üyesi iken tutuklanan, daha 

önce Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Başsavcılık yapmış olan pek çok yargı mensubu, 

tutukluluklarının tamamını tek kişilik hücrelerde geçirmişlerdir. Bunlar arasında kadınlar da 

bulunmaktadır. 

125. İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) 2017 Türkiye ziyaretine ilişkin yayınladığı raporda; 

“Bununla birlikte CPT, yetişkin mahpuslar için 20 günlük maksimum hücre hapsi süresinin 

aşırı olduğunu düşünmektedir. Hücre hapsinin söz konusu mahpusların ruhsal ve / veya 

 

71 https://boldmedya.com/2019/01/28/cezaevinde-akil-almaz-uygulama/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

 

https://boldmedya.com/2019/01/28/cezaevinde-akil-almaz-uygulama/
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fiziksel sağlığı üzerindeki potansiyel olarak çok zararlı etkileri göz önüne alındığında, bu süre 

belirli bir suç için 14 günden fazla olmamalı ve tercihen daha kısa olmalıdır. (Prg. 138)” 

tespitine yer vermiştir. CPT’nin 14 günden fazla olmaması gerekir dediği hücre hapsine 

Türkiye’de yüzlerce insan yıllardır muhatap olmaktadır.  

126. Daimi hücre hapsi uygulamasının kişi üzerinde işkence etkisi bıraktığını kabul eden pek çok 

bilimsel çalışma bulunmaktadır 72. Bu bilimsel gerçeklikler ışığında bu yöntemin bir işkence 

uygulaması olduğunun kabulü gereklidir.  

127. Bu hücre hapsi uygulaması Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün talimatı ile 

gerçekleştirilmiştir73. Yani yargısal veya infaz hukukunun gereği olarak değil siyasi saiklerle 

yapılmıştır. 

128. HS(Y)K eski daire başkanı Nesibe Özer, Türkiye Adalet Akademisi eski Müdürü Ayşe Neşe 

Gül ve daha birçok kadın 15 Temmuz 2016’dan sonra hep hücrede tutulmuştur. Bu raporun 

yazıldığı Şubat 2023 tarihinde de tek başlarına bir hücrede tutulmaktaydılar.   

5. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı İhlalleri 

129. Özgürlük ve güvenlik hakkı, keyfi gözaltı ve tutuklamalara karşı kişinin korunmasını 

sağlamaya yöneliktir. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu 100’üncü Maddesinde tutuklama 

şartları düzenlenmiştir. Buna göre, kişi ancak, suç işlediği şüphesini doğuracak somut ve 

kuvvetli delillerin bulunması, buna ek olarak kaçma, delilleri karartma şüphesinin bulunması 

halinde, tutuklamaya alternatif olan ev hapsi, kefalet gibi tedbirlerin de yetersiz olacağına dair 

somut belirtilerin bulunması halinde ve eğer ölçülü ve orantılı olacaksa tutuklanabilir. 

Görüldüğü üzere tutuklamanın şartları çok zordur. Bir hakim keyfine göre tutuklama 

yapamaz. 

130. Türkiye’de 17/25 Aralık 2013’den bu yana yargı aşama aşama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

AKP’nin kontrolüne geçmiştir. Bugün gelinen noktada Avrupa Komisyonu raporlarında da 

ifade edildiği üzere Türk Yargısı artık bağımsız değildir. Bu durum bütün temel hak ve 

özgürlüklerin korumasız kalmasına ve keyfiliğe netice vermiştir. Rahatlıkla söylenebilir ki, 

bu yozlaşmadan en fazla etkilenen hak hiç şüphesiz Özgürlük ve Güvenlik Hakkı’dır. Daha 

evvel belirtildiği üzere yargı sisteminde yaşanan keyfilik öyle bir hal almıştır ki yaklaşık iki 

milyon insan savcılıkların kayıtlarında terör şüphesi ile işlem görmüştür. 10 Avrupa 

 

72 https://en.wikipedia.org/wiki/Solitary_confinement#cite_note-Grassian2006-33,  

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1362&c

ontext=law_journal_law_policy . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
73 https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Solitary_confinement#cite_note-Grassian2006-33
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1362&context=law_journal_law_policy
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://en.wikipedia.org/&httpsredir=1&article=1362&context=law_journal_law_policy
https://tr.solidaritywithothers.com/_files/ugd/b886b2_f17fdcf178da4ebe908d57d6cec6bea3.pdf
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ülkesindeki toplam terörist sayısının 1.41474 civarında olması Türkiye’deki yargının 

üzerindeki siyasi etkiyi göstermesi açısından fikir vericidir.   

131. Türkiye’de OHAL döneminde özellikle Gülen Hareketi ile bağlantılı insanlar ile Halkların 

Demokrasi Partisi (HDP) taraftarları kitlesel bir şekilde terörist olarak damgalanmıştır. Bu iki 

grup kitlesel bir şekilde gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmışlardır. Hâlâ da aynı keyfilik 

sürmektedir.  

132. OHAL sürecinde getirilen yeni siyasi kriterlerle yapılan gözaltı ve tutuklamalar uluslararası 

yargısal denetim mekanizmalarına bireysel başvuru yöntemi ile ulaşmıştır. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ve Birleşmiş Milletler Keyfi 

Tutuklama Çalışma Grubu bu başvurular hakkında bugüne kadar hep ihlal kararı vermiştir. 

Türk devletinin kararlarını onaylayan, doğru bulan bir tek karar çıkmamıştır. 

133. Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlallerine yönelik örneklere aşağıda değinilmiştir.  

a. Tutuklamaların gerekçesiz yapılması 

134. Yukarıda da belirtildiği üzere tutuklama kararı ancak mahkeme tarafından verilebilir ve 

mahkeme kararları da gerekçeli olmalıdır. Gerek Türk Anayasası’nda gerekse uluslararası 

sözleşmelerde bu kurala dair düzenlemeler vardır. Buna rağmen OHAL dönemi ve devamında 

siyasi gerekçelerle tutuklanan kadınlar hakkında verilen tutuklama kararlarında doyurucu, 

tutuklananı veya kararı okuyan herhangi bir insanı tatmin edecek seviyede gerekçeler yer 

almamıştır. Kanun metinlerinde yer alan düzenlemeler, düz cümle haline getirilip kararlara 

yazılmıştır. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve BM’nin denetim mercilerinin 

kararlarında da eleştirilen hususlardan biridir.  

b. Suç şüphesi olmadan yapılan gözaltı ve tutuklamalar 

135. Bu raporun konusunu oluşturan OHAL Mağduru kadınlar “terör” suçlamasıyla 

tutuklanmışlardır. Bu kadınlarla ilgili bugüne hiçbir tutuklama kararında veya iddianamede 

hiçbir “terör” eylemi tanımlaması yapılmamıştır. Haklarında hiçbir silahlı eylem, silahlı terör 

saldırısı, silahlı veya silahsız korku veya kargaşa oluşturacak hiçbir eylem tanımlaması 

yapılmamıştır. Suç şüphesine işaret eden hiçbir bilgi, belge ve bulgu ortaya konulmamıştır.  

136. Keyfi olarak gözaltına alınıp tutuklananlar arasında kadın hakimler ve savcılar da 

bulunmaktadır. Daha evvel de bahsedildiği gibi, kadınların gözaltına alınmaları ve 

tutuklanmaları ile ilgili Birleşmiş Milletler denetim mekanizmaları ve Avrupa İnsan Hakları 

 

74 https://icsr.info/wp-content/uploads/2020/07/ICSR-Report-Prisons-and-Terrorism-Extremist-Offender-Management-

in-10-European-Countries_V2.pdf. İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
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Mahkemesi birçok ihlal kararı vermiştir. Bu kararlarda ihlal olarak belirtilen hususlardan biri 

de suç şüphesinin bulunmamasıdır.   

c. Delilsiz gözaltı ve tutuklamalar 

137. OHAL döneminin başından bugüne kadar yüzbinlerce insan, haklarında hiçbir delil 

bulunmadan gözaltına alınıp tutuklanmıştır. Yukarıda örnek olarak verilen Meral Kaçmaz’ın 

yaşadıkları bunun en önemli kanıtıdır. Raporun konusu ayrıntılı dosya bilgileri olmamakla 

birlikte Meral Kaçmaz hakkında hiçbir soruşturma yokken sırf Pakistan’dan Türkiye’ye 

getirilebilmesi için bir soruşturmaya başlanmıştır. Meral Kaçmaz, Türkiye’ye getirildikten 

sonra delil arama, delil üretme gayreti içine girilmiştir. Meral Kaçmaz ile ilgili Birleşmiş 

Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu kararında bu husus ihlal gerekçesi yapılmıştır.  

138. Gözaltına alınan binlerce kadın günlerce çok ağır şartlar gözaltında tutulup, işkenceye maruz 

bırakılıp, kendisi veya başkası aleyhine beyanda bulunmaya zorlanmıştır. İstenilen ifadeyi 

verenlerin imzaladıkları tutanaklarla deliller üretilmiş ve üretilen bu delillerle başkaca 

insanlar kitlesel olarak gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmıştır. Yani ortada suç eylemi veya 

suç delili olmadan kendi delilini doğuran, kendi suçunu üreten bir sistem oluşturulmuştur.  

d. Delil niteliği olmayan hususların delil olarak kabulü ile yapılan tutuklamalar 

139. OHAL döneminde üretilen suç kriterleri ile on binlerce kadın gözaltına alınmış ve binlercesi 

tutuklanmıştır. Bu kadınların tutuklanma gerekçelerinde kendi aralarında fakir öğrencilere 

destek olmak amacıyla kermes organize etmek, Gülen Hareketi ile irtibatlı bir kurumda 

çalışmak, Bank Asya’ya para yatırmak, eşinin Gülen Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiası ile 

soruşturmalara muhatap olması gibi soyut ve suç şüphesi içermeyen hususlar yer almaktadır. 

BM İnsan Hakları Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, BM Keyfi Tutuklamalar 

Çalışma Grubu kararlarında OHAL döneminde uydurulan bu gerekçelerin suç unsuru, suç 

delili olarak kabul edilip tutuklama veya gözaltı işlemlerinde  kullanılamayacağı vurgusu 

yapılmıştır.  

 

e. Delilleri karartma ihtimali olmamasına rağmen yapılan tutuklamalar 

140. Tutuklama ile ilgili yukarıda vurgulandığı üzere diğer önemli husus delillerin karartılması 

tehlikesidir. Yukarıda da vurgulandığı üzere delil olmayan hususlar tutuklama gerekçesi 

yapılmıştır, bu yüzden olmayan delilin karartılması da mümkün değildir. Buna rağmen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve taraftarlarının tezlerinin bir an için kabulü halinde dahi bu 
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tutuklama şartının gerçekleşmediği açıktır. Örneğin binlerce kadın sırf geçmişte Gülen 

Hareketi ile irtibatlı kurumlarda çalıştığı için veya Bank Asya’da hesabı olduğu için veya 

2014-2016 arasında cep telefonuna ByLock adı verilen bir telefon uygulaması yüklediği için 

veya geçmişte çocuğunu Gülen Hareketi ile irtibatlı bir okulda okuttuğu için tutuklanmıştır. 

Görüldüğü üzere bu verilerin hepsi geçmişte yaşanmış ve resmi belgelerle ispatlanan 

hususlardır. Bunların hiçbiri suç teşkil etmese de kişinin bu verileri değiştirmesi mümkün 

değildir. Sigorta kayıt sisteminde, mali sistemde, milli eğitim müdürlüklerinin kayıtlarında 

veya telefon şirketlerinin sistemlerinde kayıtlı olan verilere sıradan insanların erişmesi veya 

onları değiştirmesi imkansızdır. Görüldüğü üzere delillerin karartılması gerekçesi de keyfi 

olarak ve amacından saptırılan tutuklama gerekçeleri arasındadır. 

f. Kaçma şüphesi olmamasına rağmen yapılan tutuklamalar 

141. Bir diğer tutuklama sebebi ise yukarıdaki tüm şartların gerçekleşmesi halinde ek olarak eğer 

kişinin ayrıca kaçacağına dair şüphe somut verilerle destekleniyorsa, tutuklama kararı 

verilebilecektir. OHAL Mağduru kadınlarla ilgili verilen tutuklama kararlarında bu bölüm 

özellikle dikkat çekicidir. Bu bölümde ya “kişinin kaçacağına dair somut delillerin 

bulunduğu” gibi hiçbir açıklama içermeyen bir cümlecik açıklama yer almaktadır veya daha 

vahim bir ifade olarak “aynı suçlamaya muhatap olan başkalarının kaçtığı, bu yüzden bu 

kişinin de kaçma ihtimali olduğu” şeklindeki son derece absürt bir değerlendirme yer 

almaktadır.  

 

g. Tutuklamaya alternatif olan tedbirlerin yetersiz kalacağına dair somut bulguların 

bulunması 

142. Bu husus da tutuklamaların keyfiliğini ortaya koyması adına önemlidir. Siyasi gerekçelerle 

binlerce kadın tutuklanmıştır. Bunlar arasında hakim, savcı, subay, doktor, öğretmen, 

mühendis, psikolog, mimar, ev hanımı gibi toplumun farklı kesimlerinden insanlar 

bulunmaktadır. Bu insanlar hakkında ev hapsi, kefalet, imza şartı gibi şartların neden yeterli 

olamayacağına dair tutuklama kararlarında hiçbir gerekçe yer almamıştır.  

h. Ölçüsüz ve orantısız yapılan tutuklamalar 

143. Tutuklama ile ilgili şüphesiz en önemli kriter hiç şüphesiz bu bölümle ilgilidir. Bir insanın 

tutuklanması bir şekilde kanuna veya şekle uydurulabilir. Kamu vicdanına, adalete ve 
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hakkaniyete uygun olması bu kriterin karşılanması halinde mümkün olabilecektir. Bunu 

sağlayacak olan da ölçülülük ve orantılılık ilkesidir. 

144. Bu konudaki en önemli ve üst perdeden yapılan değerlendirme önceki Birleşmiş Milletler 

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad Al Husein’den gelmiştir. Al Husein, OHAL 

döneminde Türkiye’de yaşanan hukuksuzlukları ortaya koyan bir rapor tanıtımı yaparken şu 

sözleri sarf etmiştir: “En endişe verici bulgulardan biri, Türk makamlarının, hamile olan ya 

da yeni doğum yapmış 100 kadını, çoğunlukla terör örgütleriyle bağlantılı olduğundan 

şüphelenilen kocalarıyla “iştirakleri” olduğu gerekçesiyle nasıl gözaltına alınabildiklerine 

dair raporlardır. Bazıları çocuklarıyla, bazıları çocuklarından şiddetli bir şekilde ayrılarak 

gözaltına alınmıştır. Bu sadece ölçüsüz değil, tümüyle zalimane ve kesinlikle ülkeyi daha 

güvenli hale getirmekle ilgili bir durum değil.”75 

145. OHAL döneminde ve halen yapılan siyasi tutuklamaların ölçüsüz ve orantısızlığını ortaya 

koyan hususlarla ilgili pek çok örnek sayılabilir. Aşağıda sadece iki örnek verilecektir.  

• Kesinleşmiş adli suçtan mahkum olan hamile, yeni doğum yapmış veya emzikli bebeği 

olan bir kadın hakkındaki cezanın infazı derhal yapılmaz ve ertelenir. Buna rağmen, siyasi 

gerekçelerle suçlanan onlarca hamile, yüzlerce bebekli kadın tutuklanarak cezaevine 

konulmuştur, kaldı ki bu kadınlar masumiyet karinesinin şemsiyesi altındadır.  

• Hasta, yaşlı, engelli, kendine bakamayacak durumda olan adli bir mahkumun cezasının 

infazı ertelenir. Ancak buna karşın, masumiyet karinesi altında olan, aynı durumdaki 

binlerce siyasi mahkum tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir.  

146. Örnek olarak verilen bu tutuklama uygulamalarını ölçülü ve orantılı görmek, 

hukuktan ziyade ayrımcılık temelli ve ön yargılı bir bakış açısını işaret eder.  

6. Düşünce, Din ve İnanç Hürriyeti İhlalleri 

147. Din ve vicdan hürriyeti insanların dinlerini özgür bir biçimde, bireysel olarak veya topluca 

yaşamalarını ifade eden temel haklardandır. Bu hak, AİHS md. 9’da şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, din veya inanç 

değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, açıkça veya özel tarzda ibadet, öğretim, 

uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.” 

148. Bilindiği üzere, 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde, Erdoğan ve AKP’li bazı siyasetçilerin 

isimlerinin karıştığı milyonlarca dolarlık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapıldı. Özellikle 

bu operasyonlar sonrası Erdoğan, demokrasi ve hukukun kurallarına uymak yerine, onları 

 

75 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TR/2018-03-

19_Second_OHCHR_Turkey_Report_Turkish.docx . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report_Turkish.docx
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TR/2018-03-19_Second_OHCHR_Turkey_Report_Turkish.docx
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kendine uydurmayı tercih etti. Aksi taktirde yargılanma ve belki de suçlu bulunup 

cezalandırılma ihtimali gündeme gelebilecekti. Erdoğan, kendisinin eski düşman yeni dost 

olarak nitelendirdiği kişi ve oluşumların da desteğini alarak Gülen Hareketi’ne yönelik cadı 

avı başlatmış oldu. Bu süreçte Gregory Stanton tarafından tanımlanan soykırımın 8 aşaması 

adeta adım adım hayata geçirildi. Gülen Hareketi ile bağlantılı ne kadar insan, medya organı, 

kurum, şirket, sivil toplum kuruluşu varsa tespit edildi. Ardından 15 Temmuz 2016’da 

Erdoğan’ın “Allah’ın lütfu” olarak tanımladığı şaibeli darbe girişimi yaşandı. Erdoğan bu 

olayı fırsat bilerek Gülen Hareketi ile irtibatlı kurumların tamamını kapattı. O kurumlarda 

çalışan, STK’ların üyesi veya gönüllüsü olan ne kadar insan varsa “terörist” ilan edildi. 

Cezaevlerindeki adli mahkumları af yasası benzeri düzenlemelerle tahliye etti ve bu insanları 

kitlesel bir şekilde cezaevlerine doldurdu. 

149. Bu raporun önceki bölümlerinde yer aldığı üzere, sıradan gündelik hayatını yaşayan kadınlar, 

erkekler, gençler, ihtiyarlar, kamu görevlileri, özel işyerinde çalışanlar veya ev hanımları 

hatta engelliler bile siyasi gerekçelerle terör örgütü üyesi ilan edilebildi. Bu ilanın en 

tartışmalı yönlerinden biri geriye doğru yürütülmesidir. 15 Temmuz 2016’dan bir gün önce 

ve hatta daha sonra ilgili OHAL KHK’sı çıkana kadar devletin kontrolü altında olan ve 

devletten mali destek alan bir kurum, KHK’nın ilanı ile terör örgütüne destek veren kurum 

olabilmiştir. Çalışan, üye veya gönüllüleri de bir anda geriye doğru terörist ilan edilebilmiştir. 

Yine yıllar önce Bank Asya’ya tamamen hukuka uygun ve meşru parasını yatıran veya 

çalıştığı işyerinin anlaşmalı bankası olduğu için bu bankadaki hesabına şirketi tarafından 

maaş yatırılan bir kadın bir anda, durduk yere terörist ilan edilebilmiştir.  

150. Bu insanların hedefe konulmasının temel sebebi “din ve vicdan özgürlüğü”dür. İnsanlar  bu 

özgürlük kapsamında ve bu özgürlüğün koruması altında kendilerini Gülen Hareketi 

gönüllüsü olarak görebilmişler, bu şekilde bir hayat yaşamışlar, sosyal çevrelerini buna göre 

kurgulamışlardır.   

151. Bir diğer sorunlu husus ise, kişinin kendisini Gülen Hareketi üyesi olarak görmüyor oluşu ve 

hiçbir zaman da Gülen Hareketi ile irtibatlı olmamasıdır. Ancak, Gülen Hareketine muhalefet 

etmesine rağmen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, AKP ve yandaşları eğer o kişiyi “Gülen Hareketi 

ile irtibatlı” ilan ettilerse artık yapılacak hiçbir şey yoktur. Kişi artık “Gülen Hareketi ile 

irtibatlı”dır.  Eğer kişi aksi düşüncedeyse, irtibatı yoksa bunu kendisi ispatlayacaktır. Örneğin 

Gülen Hareketi’ne her zaman muhalif duruş sergilemiş, Kemalist devletçi ideolojinin 

temsilcileri olan Cumhuriyet Gazetesinin yazarları76 ile Sözcü Gazetesi yazarları77 dahi, 

 

76 https://expressioninterrupted.com/tr/hikmet-cetinkaya/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
77 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50924365 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://expressioninterrupted.com/tr/hikmet-cetinkaya/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-50924365
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Gülen Hareketine yardım etmekle suçlanmış ve hapis cezası almışlardır78. Aynı şekilde 

gazeteci Can Dündar hakkında çıkarılan yakalama emri ve başına konulan ödül “Gülen 

Hareketine yardım ve yataklık” kapsamındadır79. Bu sayılanlar gibi binlerce kadın benzer 

şekilde suçlanmıştır.  

 

7. Örgütlenme Özgürlüğü İhlalleri 

152. Örgütlenme özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Bireylerin özgürce 

örgütlenmesi, toplumsal sorunlarını örgütlenerek çözme gayreti içine girmesi veya 

örgütlenerek siyasi taleplerde bulunmaları en temel haklarındandır. Bu hakkın kullanımının 

keyfi olarak sınırlandırılması demokrasinin özüne ve ruhuna aykırılık teşkil edecektir.  

153. Türkiye’de OHAL dönemi ile getirilen suç kriterlerinin en önemli etkisi bu alanda olmuştur. 

21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ve ardından çıkarılan KHK’lar ile aralarında sendika, 

dernek ve vakıfların da bulunduğu 1561 sivil toplum kuruluşu kapatılmıştır80. Bu kapatılanlar 

arasında kadın haklarına özgülenmiş 11 kadın derneği de bulunmaktadır81.  

154. Bu sivil toplum örgütlerinin  yöneticileri, üyeleri, destekçileri ve çalışanları bir anda terörist 

ilan edilmiştir. Bu kapsamda kapatılan Aktif - Sen isimli sendikaya üye olduğu tespit edilen 

binlerce öğretmen işinden atılmış, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınıp 

tutuklanmıştır. Yine “Kimse Yok Mu?” isimli derneğe SMS yolu ile yardım yapanlar dahi 

terör suçu şüphelisi ilan edilmiştir. Küçük bir ilçedeki kadınlar tarafından kurulan fakir 

öğrencilere yardım derneği bile kapatılmakla kalmamış, yönetim kurulu ve genel kurul 

üyelerinin tamamı terör suçu şüphelisi ilan edilmiştir.  

155. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2017/167 E. sayılı dava dosyasından verilen gerekçeli 

mahkumiyet kararında Mustafakemalpaşa İlçesinde kadınlar tarafından, fakir çocuklara 

destek olmak amacıyla kurulan Gülneva isimli Derneğe üye olmak terör örgütü üyeliği için 

yeterli görülmüştür. Ancak ne davanın iddianamesinde, ne de gerekçeli kararda adı geçen 

derneğin tüzel kişiliğinin veya üyelerinin herhangi bir suç oluşturan eyleminden 

bahsedilmemiştir. Durum o kadar vahimdir ki, dernek ve üyelerinin hiçbir terör suçu veya 

adli suçu bulunmamasına rağmen, üyelerine sırf bu derneğe üye oldukları için ondan fazla 

kadına terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet kararı verilebilmiştir. Gerekçeli kararda bu 

konudaki değerlendirme ise sadece şu şekildedir: “Sanığın Gülneva Eğitim Gönüllüleri isimli 

 

78 https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Davas%C4%B1 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
79 https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/12/30/son-dakika-firari-fetocu-can-dundar-icisleri-bakanliginin-terorden-

arananlar-listesinde-gri-kategoride-araniyor . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
80 https://tr.solidaritywithothers.com/closed-institutions . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
81 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-kadini-eve-kapatiyor-832508 . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Cumhuriyet_Davas%C4%B1
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/12/30/son-dakika-firari-fetocu-can-dundar-icisleri-bakanliginin-terorden-arananlar-listesinde-gri-kategoride-araniyor
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/12/30/son-dakika-firari-fetocu-can-dundar-icisleri-bakanliginin-terorden-arananlar-listesinde-gri-kategoride-araniyor
https://tr.solidaritywithothers.com/closed-institutions
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ohal-kadini-eve-kapatiyor-832508
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derneğin kurucularından olması ve 2014 yılından itibaren yönetim kurulu saymanı olarak 

görev alması”. 

 

8. Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı İhlalleri 

156. OHAL döneminde ve halen siyasi soruşturmalara maruz kalan insanların özel hayatlarına dair 

güvencelerin tamamı yok sayılmıştır. İnsanların yıllar öncesine dair telefon görüşme kayıtları 

mahkeme dosyalarına konulmuş, elden ele dolaştırılmıştır. Soruşturmalar keyfi ve düzensiz 

yapılmış, kimi zaman birbirini tanımayan onlarca insan aynı dosyada şüpheli yapılmıştır. Bu 

onlarca insan ve avukatları birbirlerinin verilerine kolaylıkla erişebilir hale gelmiştir. 

Dosyalar cezaevinde tutuklu olanlara gönderilirken CD’lere kopyalanıp gönderilmiş ve 

insanların mahrem bilgileri alakasız insanların erişimine açılmıştır. Telefon şirketleri, 

yürürlükte olan mevzuat gereği en fazla 2 yıl geriye doğru telefon görüşme kayıtlarını 

saklayabilecekken, insanların 10 yıl geriye doğru telefon kayıtlarını çıkarıp Savcılıklara ve 

polise verebilmiştir.  

157. İnsanların ev ve işyerlerinin aranması için yasada aranan şartlara uyulmamış, keyfi arama 

kararları verilmiştir. Aramalar özensizce ve kanunda öngörülen usullere uyulmadan yapılmış, 

bilgisayar, telefon, hard diskleri kopyalanmadan alınıp götürülmüştür.  

158. Polisler, hakimler ve hatta savcılar insanların özel hayatlarını soruşturma ve alay konusu 

yapmışlardır. Hamile kadınların “örgüt talimatı ile hamile kaldıkları”, “evliliklerin örgüt 

talimatı ile yapıldığı” gibi akla hayale gelmeyecek hakaret içeren söylemlerle insanlara 

suçlamalar yöneltmişlerdir.  

159. Samsun’da tüp bebek tedavisi gören Nigar Kocabaş ve eşi Fatih Kocabaş 12 Ekim 2016 günü 

doktor randevuları için yola çıkarlar. Eşi Fatih Kocabaş örgüt üyeliği suçlamasıyla gözaltına 

alınır. Nigar Kocabaş da eşinden bir buçuk ay sonra gözaltına alınır. Emniyet'te ifadesi 

alınmayan Nigar Kocabaş, o dönem Bafra Başsavcısı olan İbrahim Keskin’in talimatıyla 

doğrudan savcılığa götürülür. Savcının bizzat ifade almak istediği hamile kadın 3 saat süren 

ifade boyunca ayakta bekletilir.  Savcı Keskin, Nigar Kocabaş’ın avukatını ifade sırasında 

içeri almak istemez. Avukat ısrar edince almak zorunda kalır. İfade sırasında ise savcı çok 

ağır hakaretlerde bulunur. Nigar Kocabaş’ın utanarak anlattığı o ifadede savcı şu cümleleri 

kurar: “O masum günahsız çocuğun arkasına sığınma. Yaptıklarınızı o çocuk temizleyemez. 

Yine gündem mi aldınız da çocuk yaptınız. Sizin evlilikleriniz zaten düzmece, hepsi 
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planlanmış, organize. İnanmıyorum, eşinden hamile olduğuna. Ne bileyim ben onun 

kocandan olduğunu. Bu düzmecede bana sıra ne zaman gelecek?” der82.  

 

9. Toplanma Özgürlüğü İhlalleri 

160. OHAL döneminin en sorunlu neticelerinden bir diğeri de toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 

yasaklanmasıdır. Grev amaçlı veya protesto amaçlı her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü 

yasaklanmıştır.  

161. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da Yüksel Caddesi’nde KHK ile 

görevden alınan ve görevlerine dönmek için eylemler düzenleyen kadınlar Acun Karadağ, 

Nuriye Gülmen, Merve Demirel ve Alev Şahin basın açıklaması yapmak ister. KHK'lılar, 

açıklama yaparken darp edilerek gözaltına alınır83.  

162. Ankara Yüksel Caddesinde “İşimi istiyorum” eylemi yapan KHK ile işinden atılmış olan 

Nazan Bozkurt, polisin saldırısına uğrar. Saldırı sırasında bir kadın polis tarafından 

bacağından ısırılır84. 

 

10. Mülkiyet Hakkı İhlalleri 

163. Mülkiyet hakkı Anayasa ve uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altındadır. Kişinin 

meşru geliriyle elde ettiği malvarlığında istediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vardır. OHAL 

döneminde ise bu konuda diğer tüm OHAL Mağdurları gibi, kadınlar da büyük mağduriyetler 

yaşamışlardır.  

164. OHAL KHK’sı ile işinden atılan veya soruşturmalara maruz kalan insanların tüm devlet 

sistemindeki kayıtlarına “riskli kişi” kaydı düşülmüştür. Her türlü idari işlemde bu şerhler 

nedeniyle sorun yaşamışlardır. Mülkiyet hakkına ilişkin konularda da bu şerhler hak 

mahrumiyetlerine sebep olmaktadır.  

165. İzmir'de eşi KHK ile ihraç edilen ve tutuklanan iki çocuk annesi kadının evini satması 

engellenir. Bank Asya kredisi ile aldıkları evin borcunu ödeyen kadın, evi satarak eşinin 

 

82 https://www.samanyoluhaber.com/ahlaksiz-savcinin-sorguda-ettigi-lafa-bak-hamile-kadina-skandal-sozler-

haberi/1359461/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 
83 https://haber.sol.org.tr/turkiye/khklilarin-8-mart-aciklamasina-polis-mudahalesi-4-gozalti-282155 . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
84 https://kronos36.news/tr/polis-isimi-istiyorum-diyen-khkli-nazan-bozkurtun-bacagini-isirdi/ . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 

https://www.samanyoluhaber.com/ahlaksiz-savcinin-sorguda-ettigi-lafa-bak-hamile-kadina-skandal-sozler-haberi/1359461/
https://www.samanyoluhaber.com/ahlaksiz-savcinin-sorguda-ettigi-lafa-bak-hamile-kadina-skandal-sozler-haberi/1359461/
https://haber.sol.org.tr/turkiye/khklilarin-8-mart-aciklamasina-polis-mudahalesi-4-gozalti-282155
https://kronos36.news/tr/polis-isimi-istiyorum-diyen-khkli-nazan-bozkurtun-bacagini-isirdi/
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cezaevinde olduğu kente taşınmak ister ama tapudan "riskli işlem" kaydı düşülmesi nedeniyle 

satışı yapamaz85. 

166. Kamu görevlileri OHAL KHK’larının hedefine konulan kişileri adeta hiçbir hakları olmayan, 

var olan tüm hakları ellerinden alınmış insanlar olarak görürler. Olayın mağduru, olay tarihi 

itibariyle 87 yaşında olan Sıttıka Atay isimli bir kadındır. Evini 2007 yılında Gülen 

Hareketine yakın olan Feza Eğitim ve Kültür Vakfı isimli bir vakfa bağışlar. Bağış 

sözleşmesinde ölene kadar evinde oturma hakkı kendisinde bırakılır. Vakfa 2 Ağustos 2016 

tarihinde KHK ile elkonulur. 10 Şubat 2020 yılına gelindiğinde Kültür Bakanlığının ilgili 

birimi, Sıttıka Atay’a bir tebligat gönderir. İlgili yazıda kendisinden evi boşaltması istenir. 

Ayrıca 3 Ağustos 2016 tarihinden itibaren de söz konusu taşınmazda işgalci olduğu ileri 

sürülerek 23.000 TL işgal ücreti istenir86. Halbuki Türk hukukuna göre taşınmazın mülkiyeti 

değişse bile intifa hakkı korunur bu yüzden Sıttıka Atay ölene kadar ne olursa olsun o binada 

oturma hakkına sahiptir. Bu temel mülkiyet hukuku kuralının idareciler tarafından 

bilinmediği düşünülemez ancak bu idarecilerin bu şekilde işlem yapmalarının tek açıklaması 

keyfiliktir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 https://t24.com.tr/video/5-dakika-adalet-khk-linin-evini-satmasi-riskli-islem-sayildi,25940 . İnternet erişim 

tarihi :06.02.2023 
86https://www.tr724.com/bakanlik-87-yasindaki-sittika-teyzenin-hakki-olan-evine-el-koydu-23-bin-lira-kira-ucreti-

istedi/ . İnternet erişim tarihi :06.02.2023 

https://t24.com.tr/video/5-dakika-adalet-khk-linin-evini-satmasi-riskli-islem-sayildi,25940
https://www.tr724.com/bakanlik-87-yasindaki-sittika-teyzenin-hakki-olan-evine-el-koydu-23-bin-lira-kira-ucreti-istedi/
https://www.tr724.com/bakanlik-87-yasindaki-sittika-teyzenin-hakki-olan-evine-el-koydu-23-bin-lira-kira-ucreti-istedi/
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SONUÇ 

Olağanüstü hal; savaş, doğal afet, iç karışıklık gibi durumlarda ilan edilir. Bu durumlarda  

yürütme organının sistem üzerindeki etkinliği artırılır, hızlı kararlar alıp uygulamasına olanak 

sağlanır. Bununla birlikte bu yetki yürütme organının suistimaline açıktır. Bu yüzden gelişmiş 

demokrasilerde olağanüstü hal ilanı çok sıkı şartlara tabi tutulmuştur ve süresi de mümkün 

olduğu kadar kısadır. Türkiye ise 21 Temmuz 2016’dan bu yana fiilen olağanüstü hal 

dönemindedir. Resmi olarak Temmuz 2018’de OHAL sona ermiş olsa bile etkileri halen 

devam etmektedir. OHAL KHK’ları ile temel yasalarda değişiklikler yapılmıştır. Hatta 

OHAL döneminde Türkiye’de ülkenin rejimi değiştirilmiştir. Parlamenter demokrasiden,  

kendine has özellikleri olan bir başkanlık sistemine geçilmiştir.   

OHAL’in etkisinin devam etmesi, temel hak ve özgürlüklerin yürütme organı karşısındaki 

güvencesizliğinin sürmesi anlamına gelmektedir. Bu durum tüm insanların ve bu raporun 

konusunu teşkil eden kadınların da haklarını kamu görevlilerinden gelecek keyfi 

uygulamalara karşı korumasız bırakmaktadır. Bu nedenledir ki, Türkiye hakkındaki 

uluslararası raporlarda yargının tamamen yürütmenin kontrolüne girdiği yönündeki tespitler 

sıradanlaşmıştır. Raporumuzda ortaya konan hak ihlallerinin hala sürmesinin temel 

sebeplerinden biri yargının yürütmenin kontrolüne girmesidir.  

Türkiye’de OHAL ilanıyla başlayan ve bugüne kadar uzanan son 6 yılda siyasi kriterlerle 2 

milyon’a yakın insan “terörist” olarak damgalanmıştır. Bu insanların yüz binlercesini kadınlar 

oluşturmaktadır. Mahkemelerde “terör” suçlamasıyla yargılanıp davası sona eren kadınların 

sayısı 97721’dir. “Terörist” suçlaması iddianamelerde yazan bir kelimeden ibaret 

kalmamıştır. Bu suçlama neticesinde devlet kayıt sistemine “riskli kişi” şeklinde bir not 

yazılmıştır. Bu not tüm kamusal işlemlerde ayrımcı uygulamalara netice vermiştir. Bu şekilde 

suçlamaya muhatap olmuş bir kadın ev veya arabalarını satamamış, sigorta yaptıramamış, 

sağlık güvencesi olarak Yeşil Kart uygulamasından faydalanamamıştır. Bu ayrımcı ve 

sınırlayıcı uygulamalar uzayıp gitmektedir. OHAL bitmesine rağmen deprem yardımı, 

Corona yardımı, pasaport alma gibi hususlarda insanlar hala ayrımcılığa tabi tutulmaktadır ve 

herkesin yararlandığı haklardan, devlet desteğinden mahrum bırakılmaktadırlar.  Bu durum 

artık sonlandırılmalıdır. 

Türkiye’de kadın hakları genel anlamda da Uluslararası Sözleşmelerde hedeflenen seviyeye 

henüz ulaşamamıştır. Kadınlar, ulusal ve uluslararası kurumların hazırladığı istatistik ve 

raporlarda hala tam anlamıyla dezavantajlı bir gruptur. Kadınlar nüfusun yarısını 

oluşturmasına rağmen ne parlamentoda, ne kamu yönetiminde ne de özel şirketlerde etkin 
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pozisyonlarda değildirler. Kadınların haklarına eşit birer vatandaş olarak erişip 

faydalanmaları, hayatın tüm alanlarında  diledikleri pozisyona ulaşabilmeleri için önlerindeki 

engellerin kaldırılması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimindeki AKP ise tam aksi 

bir tutum içindedir. Kadına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan ve bu doğrultuda 

düzenlemeler içeren İstanbul Sözleşmesi, iktidar ve yandaşları tarafından akıl ve mantığa 

aykırı olarak, tam tersi bir şekilde kadına karşı şiddetin, kadın cinayetlerinin sebebi olarak 

gösterilmiştir.  Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiştir. 

Devlet yönetiminin kadın haklarına bu şekildeki mantık dışı yaklaşımı cezaevindeki 

gardiyana kadar sirayet etmiştir. Kadınlar polis gözaltı merkezlerinde, işkence odalarında 

cinsel obje; cezaevlerinde ise ölüme terk edilebilecek zayıf düşmanlar olarak görülebilmiştir.  

Türkiye çok acı bir dönemden geçmiştir ve hala da bu acılar yaşanmaktadır. Sivil toplum 

örgütlerinin, uluslararası denetim mekanizmalarının Türkiye’yi hukuki istikamete çekme 

çabaları sürdürülmelidir. Zaten tam anlamıyla yerleşmemiş olan kadın haklarının 

kurumsallaşarak güçlenmesi için gerekli gayret gösterilmelidir. En kısa sürede İstanbul 

Sözleşmesi’ne geri dönülmelidir.  

 


