ŞANLIURFA BAROSU
İnsan Hakları Merkezi

OLAY
18 Mayıs 2019 günü saat 02.00 sularında Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bulunan bir evde
çatışma çıktığı basından öğrenilmiştir. Çatışmanın çıktığı esnada ev sahiplerinin evde bulunmadığı,
çatışmadan 3 gün önce Şanlıurfa Merkezde yakınlarını ziyaret için gittiklerini ve çatışma zamanına
kadar Şanlıurfa merkezde bulundukları anlaşılmıştır. Bu çatışmada özel harekat polislerinden 1
komiser yardımcısı ile PKK’li olduğu iddia edilen 2 kişinin yaşamını yitirdiği; 2 polis memurunun
yaralandığı bilgisi de basına yansımış olup akabinde Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama ile
olay doğrulanmış ve aralarında çocukların da olduğu toplamda 51 kişi gözaltına alınmıştır.Gözaltına
alınan kişilerin gözaltına alınması sırasında ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muameleye
uğradıkları iddiası üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada
soruşturma kapsamında 'terör örgütü üyeliği' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından
47 şüphelinin (izleyen günlerde 4 kişi daha gözaltına alınmıştır.) gözaltına alındığı belirtilmiş ve
işkence iddialarına ilişkin şu açıklamada bulunulmuştur:"Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına
alınmaları ile birlikte yürütülen adli süreç usul ve yasalara uygun şekilde yürütülmektedir. Bazı
internet haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında şüphelilerin işkence gördüklerine ilişkin
iddiaların yer aldığı haber ve paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca usulü dairesinde titizlikle
takip edilmekte ve incelenmektedir. İhtiyaç duyulması halinde inceleme ve soruşturma süreçlerinden
ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."
Akabinde savcılığın talebi üzerine alınan 24 saat avukat görüşme yasağı kararı kalktıktan sonra gerek
müvekkilleri ile görüşmeye giden gerekse de ifade işlemi için OCAS sisteminden zorunlu müdafilik
görevi sebebiyle bazı şüpheliler için atanan avukatların Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde tutulan gözaltındaki kişilerin polis tarafından kendilerine işkence yapıldığı beyan
ettikleri, söz konusu kişilerin vücutlarında çok sayıda yara ve şişlik olduğu ve mevzuata aykırı bir
şekilde şüphelilerle hiç kimsenin duymayacağı şekilde yalnız görüşemedikleri, kolluk tarafından
vekaletnamenin olması gerektiği ve görüşmelere süre sınırı koyulduğuna ilişkin Baromuza yapmış
oldukları başvurular ve gözaltına alınanların gözaltı işlemi esnasında yakınlarının kötü muameleye
maruz kaldıklarına ilişkin şüpheli yakınlarının yaptığı başvurular üzerine yaşanan işkence, kötü
muamele ve hak ihlallerinin tespiti ve raporlanması amacıyla Urfa Barosu adına Baro yönetimi ve
İnsan Hakları Merkezince bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.Baromuz 18.05.2019-28.05.2019
tarihleri arasında meydana gelen işkence,kötü muamele ve yoğun hak ihlalleri nedeniyle gözaltı
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merkezlerinde tutulanları,tutuklama kararı sonrası cezaevinde kalanları ve olayın meydana geldiği yeri
çeşitli

tarihlerde

ziyaret

etmiş

ve

Şanlıurfa

Cumhuriyet

Başsavcılığı

ile

görüşmeler

gerçekleştirmiştir.Yapılan görüşmeler ve araştırmalar neticesinde işkence ve kötü muamele tespit
edilmiş olması sebebiyle bu rapor düzenlenmiştir.

HEYETİN OLUŞUMU
Başvurular ve gözaltında tutulanlara yönelik yaşanan hak ihlalleri duyumları nedeniyle, Halfeti Dergili
Mahallesi, Bozova Dutluca mahallesi, Bozova Koçhisar Mahallesinde ve Bozova Yaylak Jandarma
Karakolu, Bozova Dutluca Karakolu ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yaşandığı
iddia edilen kötü muamele, işkence-hak ihlallerinin tespiti ve raporlaştırılması amacıyla Şanlıurfa
Barosu adına bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.

Heyette yer alanlar;


Urfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL



Urfa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Velat KARAHAN



Urfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Necati TAŞ



Urfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mevlüt GÜNEŞ



Urfa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bahyettin ASOĞLU



İnsan Hakları Merkez Üyesi Av. Mustafa VEFA



İnsan Hakları Merkez Üyesi Av. Meral HALAT



İnsan Hakları Merkez Üyesi Av. Lezgin OKTAY



İnsan Hakları Merkez Üyesi Stj. Av. Ayşe Şehriban DEMİREL



İnsan Hakları Merkez Üyesi Stj. Av. Vedat TOSUN



İnsan Hakları Merkez Üyesi Stj. Av. Ali ASLAN

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
İşkence, ister fiziksel olsun ister ruhsal, bir göz korkutma, caydırma, intikam alma, cezalandırma veya
bilgi toplama amacı olarak bilinçli şekilde insanlara ağır acı çektirmekte kullanılan her türden
edimlerdir.
İtiraf almak amacıyla sorgulama taktiği olarak kullanımı günümüze dek en büyük kullanım alanı
olmuştur. İşkence ayrıca bir baskı yöntemi olarak veya tehdit olarak algılanan toplulukları kontrol
altına alma aracı olarak hükümetlerce kullanılır.
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İnsan Hakları Bildirgesi'nde belirtildiği üzere, işkence neredeyse evrensel olarak çok ciddi bir insan
hakları ihlali olarak görülür. Üçüncü ve Dördüncü Cenevre Sözleşmelerini imzalayan devletler, silahlı
çatışma durumlarında korunan insanlara işkence yapmayacağını beyan eder ve Birleşmiş
Milletler'in İşkenceye Karşı Sözleşme'sini imzalayanlar hiç kimseye cezalandırmak, itiraf ya da bilgi
almak, onlara ya da üçüncü şahıslara baskı yapmak amacıyla kasten acı ve ıstırap çektirmeyeceğine
söz verir. Ancak Uluslararası Af Örgütü gibi kuruluşlar her üç ülkeden ikisinin istikrarlı bir şekilde bu
konvansiyon ve anlaşmaların ruhuna uygun davranmadığını bildirmekteler.(Wikipedia)
Uluslar arası Af Örgütünün verilerine göre içerisinde Türkiye Cumhuriyetinin de bulunduğu 141
ülkede sistematik işkencenin varlığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

TÜRKİYE’DE İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
Bilindiği üzere İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 5.maddesi ve Kişisel Ve Siyasal Haklar Uluslar
arası Sözleşmesi’nin 7. Maddesi,hiç kimsenin işkence veya diğer zalimane,insanlık dışı veya onur
kırıcı muameleye veya cezaya maruz bırakılmayacağı öngörmektedir.Ayrıca Türkiye’nin de imzasının
bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. maddesinde; "Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı
ya da onur kırıcı cezâ veya işlemlere tâbi tutulamaz."düzenlemesine yer verilmiştir.Türk Ceza Kanunu
94.madde de ise kamu görevlileri tarafından bireylere karşı işlediği sistematik,belirli bir süreyi
kapsayan, insan onuruyla bağdaşmayan davranışlar işkence suçu olarak kabul edilmektedir.
Ancak Türkiye tarihinde çok ciddi hak ihlalleri mevcut olup bu durum ne yazık ki günümüze kadar
sürmektedir.Bu hak ihlalleri dönem dönem yükselip düşmüş olmasına rağmen günümüze kadar
sistematik işkencenin devam ettiği ve işkenceyi yapan kamu görevlilerinin yargılandıklarına neredeyse
hiç rastlanılmadığı ve birçok işkencenin olayının sonucunun cezasızlık olduğu herkes tarafından
bilinmektedir.
2018 yılının sonunda alınan 1 yıllık verilere göre Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na 2018 yılının ilk 11
ayında işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı iddiasıyla toplam 538 kişi başvurmuştur. İnsan
Hakları Derneği’nin verilerine göre ise aynı dönem içinde 284’ü gözaltında kaba dayak ve diğer
yöntemlerle, 175’i gözaltı yerleri dışında ve 2260’ı güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve
gösterilerde olmak üzere toplam 2719 kişi işkence ve diğer kötü muamele ile karşılaşmıştır.
ŞANLIURFA’DA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
Şanlıurfa ve ilçelerinde Baromuza,İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesine ve insan hakları alanında
faaliyet gösteren insan hakları örgütlerine yapılan başvurulardan,basından taranan haberlerden,
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmalardan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
gündemine taşınan araştırma-soru önergelerinden anlaşıldığı kadarıyla 2015 tarihine kadar Şanlıurfa
ve ilçelerinde bulunan gözaltı veya alıkonulma yerlerinde kamu görevlileri tarafından işkence ve kötü
muameleye maruz kalmış kişilerin sayısının 2015 ve sonraki yıllarda işkence ve kötü muameleye
maruz kalan kişi sayısından az olduğu anlaşılmıştır.2015 yılından itibaren günümüze kadar endişe
verecek sayıda işkence ve kötü muamelenin var olduğu tarafımızca değerlendirilmektedir. 2015
yılından sonra özellikle 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi sonucunda gözaltına alınan kişi
sayısının yüksek olması ve denetleme mekanizmasının neredeyse ortadan kaldırılması sonucunda
işkence iddiaları önceki yıllara oranla çok fazla yükselmiş olup 2015 yılından günümüze kadar
kentimizde sistematik hale getirilmiş bir işkencenin varlığı değerlendirilmektedir. 2015 yılından
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günümüze kadar Şanlıurfa’da yaşanıldığı iddia edilen ve içlerinde adli tıp raporlarıyla tespit edilmiş
olan ve bazılarının da soruşturmaya konu edildiği işkence ve kötü muamelelerin bir kısmı şunlardır:





















22 Temmuz 2015 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Uçar
evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmuş ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle çok sayıda
kişi gözaltına alınmış ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürülmüştü.Gözaltına alınan
şahsılara işkence yapıldığı,makatlarına cop sokulup dakikalarca Filistin askısında kaldıkları
iddia edilmiş ve bu iddialar sonucunda savcılık tarafından gözaltındaki kişiler çeşitli
yerlerdeki adli tıp kurumlarına sevk edilmiş ve alınan raporlar sonucunda bazı şüphelilerin
makatlarına cisim sokulduğu,Filistin askısı gibi bir çok yönteme benzer işkencelerin
yapıldığına ilişkin tespitler yapılmıştır.
4 Kasım 2015 tarihinde Şanlıurfa Terörle Mücadele birimi tarafından evine yapılan baskınla
gözaltına alınan ve tutuklanarak Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi'ne konulan O. B. İsimli
şahsın Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine götürülüp burada 72 saat boyunca işkenceye tabi
tutulduğunu iddia edilmiştir.
15 Kasım 2015 tarihinde Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinde 21 yaşındaki Ş.Ç. ve 17
yaşındaki L.T.'ye "Biz DAİŞ'iz" denilerek cinsel işkence uygulandığı iddia edilmiştir.
24 Kasım 2015 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde gözaltına alınan 14 kişinin getirildiği
Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinde cinsel işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları
iddia edilmiştir.
5 Ocak 2016 tarihinde S. D. ve S. O. İsimli kadınlar gözaltında tutuldukları Şanlıurfa Terörle
Mücadele Şubesinde insanlık dışı muamele ve cinsel işkenceye maruz kaldıklarını ve S.D' nin
gözaltında polisler tarafından ameliyat masasına yatırılıp 'seni ameliyat edeceğiz' diye tehdit
edildiği iddia edilmiştir.
14 Temmuz 2016 tarihinde M.D. adlı kişinin Ceylanpınar Jandarma birimleri tarafından
gözaltına alındıktan sonra Ceylanpınar ilçesinde işkence aletleri ile donatılmış bir mağaradan
bahsetmiş ve orada tecavüz de dahil olmak üzere çeşitli işkencelere uğradığını beyan etmiştir.
15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine
gönderilen, ve CPT’nin raporunda "öğretmen A" olarak anılan şahıs cezaevinden alınarak
tekrar Şanlıurfa Terörle Mücadele şubesine götürüldüğü ve burada işkenceye uğradığını beyan
etmiştir. CPT’nin aynı raporunda "Öğretim üyesi A" olarak bildirilen şahıs da aynı yerde
işkenceye maruz kaldığı beyan etmiştir.
12 Aralık 2016 tarihinde içlerinde belediye başkanı ve avukatların da olduğu çok sayıda kişi
gözaltına alınmış ve gözaltı süresi boyunca belediye başkanları da dahil olmak üzere bir çok
kişiye terörle mücadele şube müdürlüğünün üst kattaki bir odasında işkence yapıldığına ilişkin
beyanlar mahkeme tutanaklarına yansımıştır.
11 ocak 2017 tarihinde sosyal medyada propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.H.B
adlı kişi Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinde işkenceye uğradığını ve kaburgasının
kırıldığını beyan etmiştir.
13 şubat 2017 tarihinde F.B. adlı kişinin gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa Terörle
Mücadele Şubesinde çıplak biçimde hakaret ve şiddete maruz kaldığı beyan edilmiştir.
16 şubat 2017 tarihinde gözaltına alınan Ü.T. isimli şahsın Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde işkenceye uğradığı iddia edilmiştir.
3 Aralık 2017 tarihinde Ceylanpınar’da gözaltına alınan D.D. yedi gün jandarma karakolunda
“elektrik, askı, falakayla” işkence gördüğünü ve sonrasında tutuklandığını,tutuklanmasının
ardından yine Emniyet’e götürülüp üç gün daha işkence gördüğünü beyan etmiştir. Beyanlar
üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştır.
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4 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan M.Ö. isimli
tutuklu,kaldığı cezaevinden alınarak Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine getirildiğini ve
kendisine günlerce elektrik verme, falakaya yatırma, kaba dayak atma gibi fiziki işkenceler
yapıldığını, sol elini kullanamadığını belirtmiş olup adli tıp raporlarında durum tespit edilmiş
ve soruşturma başlatılmıştır.
23 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınan D.D.’nin, Akçakale Jandarma Komutanlığı ve
Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinde günlerce işkenceye maruz kaldığı iddia edilmiştir.
7 Temmuz 2018 tarihinde Ceylanpınar ilçesinde gözaltına alınan S.D. nin gözaltında tutulduğu
Ceylanpınar Jandarma Karakolunda falakaya yatırıldığı ve ayak tabanlarına tuz basıldığı iddia
edilmiştir.
28 Mart 2019 tarihinde Şanlıurfa’da gözaltına alınan İ.B adlı şahıs gözaltında tutulduğu
Şanlıurfa Terörle Mücadele şubesinde günlerce işkenceye maruz kaldığını beyan etmiştir.

HEYETTE YER ALANLARIN YAPMIŞ OLDUĞU GÖRÜŞMELER VE ZİYARETLER
*19.05.2019 Tarihinde Baro Genel Sekreteri Av. Faruk DOĞAN Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğüne gitmiş ve görevli personellerden kendisine 24 saatlik avukat kısıtlama kararının
olduğunu ve bir avukatın yalnızca bir şüpheli ile görüşebileceği bilgisi iletilmiştir. Bunun üzerine söz
konusu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği Değişik İş kararının numarası alınmıştır.
*20.05.2019 tarihinde Baro Genel Sekreteri Av. Faruk DOĞAN ve heyette yer alan Baro yönetim
kurulu üyesi Av. Necati TAŞ soruşturmayı yürüten savcılık ile kararın içeriğini görebilmek ve bu
durumu savcı ile görüşebilmek amacıyla savcılık makamına gitmişlerdir. Savcının kapısının önünde
duran koruma polisi öncelikle talepleri kendisine iletmeleri gerektiği kendisi de savcıya durumu izah
edeceğini beyan etmiştir. Savcı ile görüşen polis memuru savcının işi olduğunu, görüşmek
istemediğini ve kararı şuan gösteremeyeceğini bildirmiştir.Görüşme konusunda ısrarcı olan Baro
Genel Sekreteri Av. Faruk DOĞAN ve heyette yer alan Baro yönetim kurulu üyesi Av. Necati TAŞ
orada bulunan polisler tarafından koridorun çıkışına kadar itilerek uzaklaştırılmışlardır. Bu sebeple
görüşme gerçekleştirilmemiştir.Ardından Başsavcı tarafından Baro Başkanı aranmış ve durum ile
ilgili kısa bir görüşme gerçekleşmiştir.
İşkence ve kötü muamele iddialarının artması üzerine saat 23.00 sularında Baro Başkanı ve yönetim
kurulu üyeleri Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesine gitmiş ve gözaltında işkenceye uğradıkları iddia
edilen bazı kişilerle görüşmüşlerdir.Yapılan bu görüşmelerde bazı şahısların kıyafetlerinin
parçalandığı,üstlerinde kan izlerinin olduğu,yüzleri ve vücutlarının bir çok yerinde yara olduğu
gözlemlenmiştir.Şahıslar tarafından heyettekilere gözaltına alınma esnasında ve gözaltı süresince
işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları beyan edilmiştir.
21.05.2019 tarihinde Baro Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL , Başkan Yardımcısı Av. Velat
KARAHAN, Baro Genel Sekreteri Av. Faruk DOĞAN ve heyette yer alan Baro yönetim kurulu üyesi
Av. Necati TAŞ ile birlikte Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı ile makamında bir görüşme
gerçekleştirilmiş, avukatların yaşadığı sorunlar ve gözaltındaki şüphelilerin işkence ve kötü
muameleye uğradıkları hususu iletilmiştir. Başsavcı tarafından olayın araştırıldığı ve incelemenin
sürdüğü bildirilmiştir.Bunun üzerine Baro tarafından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmuş ve işkence iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştır.Soruşturma
kapsamında 6 kişi adli tıp kurumuna sevk edilmiş olup ayrıntılı adli raporları henüz hazırlanmamıştır.
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İŞKENCE İDDİALARINA İLİŞKİN BARO BAŞKANLIĞIMIZA YAPILAN AVUKAT
BAŞVURULARI
19.05.2019 Tarihinde baromuza başvuruda bulunan baromuz Üyesi Av. Halim LAŞ özetle şu
beyanlarda bulunmuştur:
“Müvekkil 18/05/2019 tarihinde gözaltına alındı. Aynı müvekkilin aile tarafımıza başvuru yaptı. Tem
le yaptığım görüşmede dosyada kısıtlama kararı olduğundan görüştürmeyeceklerini söylediler.
19/05/2019 tarihinde yaptığım görüşme talebinde ‘’şehidimiz var, çalışan yok , müsait değil ‘’ gibi
çeşitli bahanelerle görüşmemiz ertelendi. Akşam saat 21:30 da yaptığım görüşme talebim sadece bir
şahısla görüşebilirsiniz ve görüşme polis nezaretinde olacak dayatmasıyla karşılaştım. Polis
nezaretinde yaptığım görüşmede müvekkilin üzerinde elbise olmadığını mavi ameliyat elbisesi
olduğunu, sağ kaşında yırtık olduğunu, kaşının üst kısmının şiş olduğunu, anlında 8 adet demir dikiş
olduğunu sağ gözünün çevresi ve altının ciddi şekilde morardığını, sol gözünde ve daha küçük
morarma burnun üstünde kanama olduğunu gördüm. Şahıs psikolojik olarak da çökmüş durumdaydı,
yanımızda polisin de olmasının etkisiyle durumunun iyi olduğunu söyledi. Yine sonradan öğrendiğime
göre beni görüştürmedikleri zaman aralığında ocas (cmk) tarafından avukat çağrıldığını ve kolluk
ifadesinin alındığını öğrendim. Daha sonra müvekkil savcılık ifadesi için çağrılmış müvekkil özel
müdafii olduğunu belirtmesine rağmen biz bu avukatı kabul etmiyoruz, cmk avukatın girecek cevabını
almıştır. Müvekkil yapılan savcılık sorgusunda kolluk ifadesinin işkence altında alındığını bu yüzden
ifadesini kabul etmediğini belirterek bu hususu zapta geçirmiştir. Ancak savcılık ifadesinden sonra
müvekkil tekrar Tem e götürülüp ifadesini değiştirmek için çeşitli işkencelere maruz kaldığını beyan
etmiştir.”

20.05.2019 Tarihinde baromuza başvuruda bulunan Av.Sevda ÇELİK ÖZBİNGÖL şu
beyanlarda bulunmuştur:” Müvekkillerle dosya kapsamında avukatlarla görüşme konusunda herhangi
bir kısıtlama kararı olmadığı halde keyfi bir tutumla ilk 24 saat avukatlarla görüştürülmediklerinden
görüşme yapamadığımız gibi, yine aynı kısıtlama kararını 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2019/2111 D.İş sayılı
dosyası gerekçe gösterilerek güya menfaat uyuşmazlığı olduğu iddiasıyla müvekkillerle görüşmemiz
keyfi olarak engellenmiş ve müvekkillerden G.Ç ile saat 17.55 civarında ve ve diğer müvekkil M. H. Ç.
ile de tekrar Tem Şubeye gece saatlerinde gittiğimizde, ancak saat 22.45 sıralarında yaptığımız
görüşmelerden sonra müvekkiller aleyhine dosyanın dayanaktan yoksun bir şekilde ilerlediğini ve
oluşturulduğunu ve her iki müvekkil açısından da ciddi hak ihlalleri ile ciddi anlamda mağduriyetlerinin
de olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.Tarafımıza Urfa TEM Şube Müdürlüğü’nde sadece tek bir
şüpheli ile görüşebileceğimiz iletildiğinde müvekkillerin henüz beyanları alınmadan nasıl böyle bir
sonuca vardıklarını ilettiğimizde ise tarafımıza olağan bir yasal süreçmiş gibi yapılan mülakatlardan
bahsedilmiştir. Müvekkillerden G. Ç. sırtından bel fıtığı ameliyatı sebebi ile birkaç platin takılı, şeker,
tansiyon ve kalp hastası olan Türkçe konuşmayı dahi bilmeyen yaşlı bir kadındır. Hasta yatağından tüm
aile bireyleriyle gözaltına alınmıştır. Ne için tutulduğunu bilmediğini ve çocukları için endişelendiğini ve
gözaltında güvenlik tehlikesi altında olduklarını ve çocuklarının sağlığıyla ilgili de endişeleri olduğunu
tarafımıza gözyaşları içerisinde anlatmıştır.Diğer müvekkil M. H. Ç. ise gözaltının en başından beri önce
jandarma karakolunda, falaka, sırtına, vücudunun çeşitli yerlerine ve yüzüne fiziksel kaba dayak atılarak
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kötü muamele yapıldığını ve 21.05.2019 gecesinde ise Urfa TEM şube Müdürlüğü’nde elleri kelepçeli
şekilde, başına geçirilmiş bir torba olduğu halde elektrikli şok aleti olduğunu düşündüğü bir aletle hem
mahrem yerlerine hem de vücuduna şok verildiğini ve yaklaşık bir saat süren bu muamele sırasında ise
babasının nerede olduğunu söylemesinin istendiğini beyan etmiştir.Güya mülakat adı altında yapılan bu
kötü muameleler sırasında dahi müvekkile yöneltilen şahsi bir isnat ile karşılaşmayan müvekkillerin bir
başka aile bireylerine ulaşmak amacıyla göz altına alınmış olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Basına
yansıyan kötü muamele haberlerinin basit bir söylentiden ibaret olmadığına bizzat tanıklık etmiş
bulunmaktayız..

20.05.2019 Tarihinde baromuza başvuruda bulunan Av.Hatice AKILLI şu beyanlarda
bulunmuştur : “20.05.2019 günü saat 10.28 de Şanlıurfa Barosu tarafından CMK gereği zorunlu
müdafii olarak B.A. isimli şahsın ifade işlemine eşlik etmek üzere Şanlıurfa Terörle Mücadele birimine
gittim. Saat 11.00 civarında Şanlıurfa Çevik Kuvvet Müdürlüğünün girişinde nöbetçi polislere
kimliğimi ibraz ederek giriş yaptığıma ilişkin imza attıktan sonra girişin ilerisinde sağ tarafta bulunan
Terörle mücadele Şube Müdürlüğünün binasına vardım. Şubeye girdikten sonra kimliğimi görevli
memura vererek B.A.’nın ifadesi için atandığımı belirttim. Bekletmeden yukarıda bulunan ifade alma
odasına götürüldüm. İfade alma yeri arşiv tabelasının bulunduğu odanın içerisinden geçilerek varılan
bir yerdi. Odanın içine girdiğimde daha önce görmediğim B.A.isimli şahıs oturuyordu. Şahsı görür
görmez kafasında sargı vardı. İki gözünün çevresi morarmıştı.Yüzünde çizikler mevcuttu.Şahıs hiç
ayağa kalkmadı.Kolunda morluklar bulunuyordu.Bulunduğum yerde yalnızca bir polis memuru
bulunuyordu.Bu polis memurunun adını bilmiyorum ama orta boylu,esmer,saçı uzun ve
siyahtı.Saçlarını arkadan toplamıştı.Bu polis memuruna “Bu adamın hali ne” diye sordum. O da bana
gözaltına alınırken poliste mukavemette bulunduğu için zor kullandık dedi. Buna ilişkin raporların da
dosyada olduğunu belirtti. Bunun üzerine ben ifade işleminden önce B.A. ile özel görüşmek istiyorum
diye belirtince bunun mümkün olmadığını ancak kendisinin nezaretinde görüşebileceğini ve savcının
bu yönlü bir emrinin olduğunu söyledi.Ben de bu işlemin kanuna aykırı olduğunu düşünerek Şanlıurfa
Baro Başkanını aradım ve müvekkilimde darp ve cebir izlerinin bulunduğunu özel görüşmek istediğimi
ve bunun için baro başkanından savcıyla görüşmesini istedim.Daha sonra diğer polislerin ismini
seslenmesiyle öğrendiğim renkli gözlü,sarışın orta boylu Fırat isimli komiser bana “burası park mı
bahçe mi senin keyfini beklemek zorunda mıyım? İfadeye girmeyeceksen girmiyorum de! Buna ilişkin
tutunak tutalım “dedi. Ben de savcılıkla görüşme için baro başkanından haber beklediğimi
belirttim.Daha sonra Fırat isimli polis memuru bana bağırarak “Benim şehidim var.Sen ne yapmaya
çalışıyorsun”diyince ben de ses tonuna dikkat etmesini söyledim.Bu tartışma üzerine oradan
ayrıldım.Bir daha da B.A. isimli şahsı görmedim.”
*** GÜN İÇERİSİNDE AV.HATİCE AKILLI’NIN GÖREVİ MÜDAFİİ TALEP EDEN KURUM
TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞ OLUP YENİ BİR GÖREVLENDİRME İLE BAROMUZ
AVUKATLARINDAN AV.FİKRET TEKİNALP ZORUNLU MÜDAFİİ OLARAK OCAS
(OTOMATİK CMK ATAMA SİSTEMİ)TARAFINDAN ATANMIŞTIR.
20.05.2019 Tarihinde baromuza başvuruda bulunan Av. Fikret TEKİNALP şu beyanlarda
bulunmuştur : “Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi Dergili köyünde yaşanan olaydan sonra 20.05.2019
tarihinde ocas (cmk) görevlendirmesi sonucu 12.30 sularında Şanlıurfa emniyet müdürlüğü TEM
şubesine gittim. Müvekkilim olan B.A. ifade odasının önündeydi. Oradaki memurlar, ben müvekkille
görüşme sağlamadan önce ifadeye geçelim dediler. Ben bunu kabul etmedim, yalnız görüşmek
istediğimi söyledim. Biraz diretmemiz neticesinde görüşme fırsatı buldum. Görüşme sırasında
müvekkilin her iki gözünün morarmış olduğunu, gözlerinin kan toplamış olduğunu, baş bölgesinde
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kırık olduğunu, yüzünün ve vücudunun görünen kısımlarında morarmalar ve kolunda sürtünmeden
kaynaklı oluştuğunu düşündüğüm yara izlerini gördüm. Görüşme sırasında şahsa haklarını
hatırlatırken şahıs bana zaten öncesinde ifade vermiş olduğunu söyledi. Ben kendisine avukat
eşliğinde vermediği ifadenin geçerli olmayacağını hatırlattım. Ancak konuşmalar sırasında şahısta
belirgin bir şekilde tedirginlik olduğunu gözlemledim. Görüşme sonunda ifadenin yeniden alınması
sağlandı. Ancak bilgisayar ortamında öncesinde kayıtlı bir ifade vardı. Şahıs beyanlarını verdikten
sonra ifade alma işlemi bitti ve ben emniyetten çıktım. 22.05.2019 tarihinde aynı müvekkilin savcılık
ifadesi için emniyet tarafından tekrar arandım. Arama üzerine soruşturma savcısının odasına geçtim.
İfade alınmadan evvel şahısla tekrar görüştüm. Şahıs burada tarafıma önceki emniyet ifadesi
beyanlarının kendisine ait olmadığını ifade etti. Bunun üzerine biz ifade alınması için savcılık odasına
geçtik. İfade başlar başlamaz savcılık emniyetteki ifadelerinin doğru olup olmadığını sordu
beyanlarını tekrar edip etmeyeceğini sordu. Şahıs emniyetteki beyanları avukat gelmeden evvel
kendisine baskı ve işkence ile yapılması sonucu verdiğini söyledi. Bu hususun tutanağa geçirilmesi
için ısrar ettiğimde savcı ifadeye ara verdiğini, teşhis işlemi yaptıracağını ve bu teşhis işleminin 7 gün
süreceğini söyledikten sonra şahsı dışarı çıkardılar. Ben de bu işlem uzayacağı için savcılık odasından
çıktım. Daha sonra adliyeden çıkmaya hazırlanırken ardımdan 1 polis memuru geldi ve savcı beyin
beni çağırdığını, ifadeye devam edileceğini söyledi. Ben içeri girdiğimde şahıs beyan vermeye başladı.
Emniyetteki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi. Tarafıma söz verildiğinde ben yaşanan ‘ifadeye ara
verme’ olayının öncesinde müvekkilin baskı gördüğünü beyan ettiğinde savcı beyanımı aldı ve benim
beyanımdan sonra şahsa dönüp ara vermenin yaşanıp yaşanmadığını sorduğunda şahıs önce böyle bir
olay yaşanmadığını söyledi, bunun üzerine savcı tarafıma dönüp görevimi kötüye kullandığımı, suç
işlediğimi ve beni buraya kimin gönderdiğini bildiğini söyledi. Bunun soruşturma konusu olacağını
söyledi. Daha sonra olayın yaşandığı konusunda ısrar etmem üzerine odada bulunan diğer savcı ve
katibe de bunu sorduğunda savcı tekrar şüpheliye döndü ve şahıs ilk anda baskı gördüğünü
emniyetteki ifadeyi böyle verdiğini beyan ettiğini söyledi ve bu ara verme olayının gerçekleştiğini
beyan etti. Bunun üzerine bu yaşananlar tarafımızca ifade tutanaklarına geçirildi ve tutanak
imzalandı. Bu ifadeden sonra ben baro yönetimine bu olayı anlatmak üzere geldiğimde, aynı anda
meslektaşım olan Mustafa vefa’nın ifade sırasında oraya geldiği, polislerin müvekkilimi ifadeyi tekrar
etmesi noktasında tehdit ettiğini ve benim müvekkilimi avukat aleyhine ifade vermeye zorladıklarını
gördüğünü söylediler. Böylece, müvekkilimin dışarı çıkarıldığında bir kez daha tehdit edildiğini
öğrenmiş oldum. “
***NOT: Heyetimiz üyesi Av.Mustafa VEFA 22.05.2019 tarihinde saat 14.20 sularında Şanlıurfa
adliyesinin 1. Katında bulunan özel yetkili savcıların odasının bulunduğu yerde özel işi için
bulunuyorken, koridora girişteki 3. kapı olan savcının odasından elleri bağlı yüzünde darp izi
bulunan bir şahıs ile iki sivil polisin çıktığını görmüş olup bu iki polis, şahsın yüzünü duvara
yaslayıp “az önce verdiğin ifadeden vazgeçeceksin, bana işkence yapılmadı diyeceksin, işkenceye
uğradığımı bana avukatlar zorla söyletti diye savcıya söyleyeceksin yoksa seni
öldürürüz”dediklerini duymuştur. Daha sonra şahsın Av. Fikret Tekinalp’in müvekkili B.A.
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durum bahsi geçen koridordaki güvenlik kameraları
incelendiği takdirde doğrulancaktır.***

20.05.2019 tarihinde Baromuz Üyesi Av. Tülay ŞAHİN ÖZTÜRK ‘UN BAROMUZA VERDİĞİ
DİLEKÇEDE ÖZETLE: ‘’Müvekkilim 18.05.2019 tarihinde hukuksuzca ters kelepçelenerek
yakalanıp gözaltına alınmıştır. Müvekkilime gözaltına alınma sebebi dahi söylenmemiştir. Müvekkil
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babam ile dosyada bulunan kısıtlılık kararından dolayı ilk gün görüşemedik. İkinci gün, görüşe
gittiğimde babam bana yoğun psikolojik baskının olduğunu ve bazı şahısların darp edildiğini söyledi.
Babam ile yapmış olduğum görüşmeler esnasında babam ile gözaltına alınan diğer şahısların bir
kısmını nezarethanenin koridorunda rastladım. İsmini soruşturma kapsamında öğrendiğim B.A ve
Ö.G. isimli şahısların yüzlerinde darp izleri gözlemledim. B.A ‘nın yüzü şiş olup sağ eliyle
kaburgalarının sağ tarafını tutuyordu. Ö.G’nin ise yanlış hatırlamıyorsam sağ gözü morarmıştı. Ö.G.
isimli şahıs, yakınları gözaltına alınınca avukat aramak için baroya gelmişti. Orada tanışma fırsatı
bulmuştum. Ancak barodan ayrıldıktan sonra gözaltına alınmış ve darp edilmiştir. Söz konusu
soruşturmada gözaltına alınan şahıslar gözaltı süresinin uzatımı için adliyeye getirildiklerinde
bazılarının darp edildiği yürümekte güçlük çektikleri üst-başlarının perişan olduğu gözlemledim.
Gerek müvekkilim ile yapılan şifahi konuşmalardan gerekse gözlemlediğim kadarıyla Şanlıurfa
Cumhuriyet Başsavcılığı 2019/17231 sayılı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslara karşı
Şanlıurfa Tem’de ağır işkence yapılmakta ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar insan
onuruna yakışmayacak muamelelere maruz kalmaktadır. Şanlıurfa Barosunun işkence ve kötü
muameleye karşı harekete geçmesini ve söz konusu soruşturmanın hukuka uygun bir şekilde
yürütülmesi için girişimlerde bulunmasını arz ve talep ederim.” demiştir.

22.05.2019 tarihinde baromuza başvuruda bulunan baromuz üyesi Av.Meral HALAT özetle şu
beyanlarda bulunmuştur:
“21.05.2019 tarihinde saat 21.39 da Şanlıurfa emniyet müdürlüğü karaköprü ek hizmet binasında tem
şube müdürlüğünde müvekkilim A.Z ile görüşme sağlamak için gittim. Müvekkilimle görüşme talebimi
ilgililere ilettim. Talebim yerine getirildi. Usule uygun görüşmeyi gerçekleştirdim. Görüştüğüm kişi
ayakta durmakta zorlanıyordu tedirgindi kendimi tanıttıktan sonra durumunu sordum işkence yapmak
için getirildiğini zannetti. Avukatlık kimliğimi ibraz ettim. Fiziksel şiddete maruz kaldığını göğüs
kafesinin alt kısmını göstererek kırıldığını beyan etti.. 45-50 yaşında olduğunu hayatında bu kadar
hakarete uğramadığını ve bu kadar işkenceye maruz kalmadığını söyledi. Psikolojisi kötüydü
ağlamaklı oldu. Gözaltında akrabalarının olduğunu; S.G. isimli şahsın ruhsal rahatsızlığı olduğunu
bu nedenle bir hastanede yattığını, raporunun olduğunu onun bile getirildiğini beyan etti. Niçin
burada olduğunu bilmediğini gözaltı süresinin 4 gün uzatıldığını söyledi. Hastaneye götürüldüğünü
ancak sağlık kontrolünde doktorun muayene etmediğini göğüs kafesindeki kırıktan kaynaklı canının
çok acıdığını bildirdi. Yine gömleğinde omzunda kan lekesine benzer bir leke bulunuyordu. Ona karşı
başka hangi muamele yapıldığını sorduğumda anlatma noktasında tereddütte kalıp anlatmadı.
22.05.2019 saat 11.30’da ŞANLIURFA TEM ŞUBESİNE tekrar görüşmek için gittim. Görüş odasına
girmekte tereddüt ediyordu. Kapıyı açtığımda kalbini tutmuş yine işkenceye getirildiğini zannetti
titriyordu. Dünden bu yana fiziksel işkence yapılmadığını ama her an işkence için yukarıya
götürebileceklerini iletti. 21.05.2019 tarihindeki görüşmemizden sonra mülakat adı altında kendisine
sorular sorulduğunu aile bilgilerinin alındığını iletmiştir. Ailesine işkence yapılabileceği korkusu ile
kendisine işkence yapılacağından korktuğunu beyan etti.
Yukarıda belirtilen muamelenin işkence ve kötü muamele yasağını ihlal etmesi nedeniyle bu başvuruyu
yapmamız gerekmiştir. “
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*23.05.2019 Mayıs tarihinde Baromuz üyeleri Av Gökhan DAYIK ile Av İbrahim TATAR’ın
müvekkilleri A.E. adlı şahıs ile gözaltında yapmış oldukları avukat görüşmesine ilişkin
beyanlarından özetle şunları belirtmişlerdir:

“22.05.2019 tarihinde meslektaşım Av Gökhan Dayık ve şahsım (Av İbrahim TATAR) müvekkil A.
E. ile görüşme yapmak için TEM şubeye gittik. Görüşme talebimizi ilgili personele ilettikten yaklaşık
20 dakika sonra görüşme için nezarethaneye çağrıldık. Kısa bir süre sonra A.E getirildi. A.E.
yalpalayarak birkaç adım atıp oturması gereken sandalyeye ulaştı. Gömleğinin ön düğmeleri tamamen
koparılmış ve göğsü görünür şekilde karşımızda oturdu. Gömleğinin büyük bir bölümünün kurumuş
kan rengiyle kaplandığını,Atletinin sadece boyun bölümünde ki lastiği ve küçük bir parçasının
kaldığını,Alın bölgesinde L harfi şeklinde ve kaşının kenarında tahminimiz kadarıyla toplamda 10-15
sayılarında dikiş atılmış birer yırtık olduğunu,Burnunun üzerinde 05 mm genişlik ve 03 mm kadar
uzunluk boyutlarında kabuk bağlamış bir yaranın olduğunu,Sağ ve sol göz altlarında morluk
aşamasına ulaşmış ekimozların varlığını,Kendi yönüne göre sol yanağında diş hizasında oluşmuş ve
rahatlıkla farkedilebilen bir şişlik olduğunu,Konuşmamız esnasında duymadığı için sesimizi normalin
üzerinde yükseltmemize rağmen bizi duymakta problem yaşadığını gözlemledik
Bizimle ilk defa karşılaşan müvekkil kısa bir süre sorularımıza cevap vermeyip yalnızca endişeli bir
şekilde bize baktı. Müvekkilin yaşı ve içinde bulunduğu durum itibariyle konuşma ve duyma
problemleri yaşadığını tespit ettik.Avukat olduğumuzu belirttikten sonra müvekkil güçlük çekerek
konuşmaya başladı. Kendisine yüzünde mevcut yaraların nasıl oluştuğunu sormamıza cevaben verdiği
beyanlar özetle;
“Beni dövdüler. Herhalde birileri benim ismimi vermiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana tekme
attılar,yumrukladılar,(Karnını göstererek)karnıma, başıma vurdular. Sonra şeyimden(eliyle cinsel
organını göstererek) elektrik verdiler.Dün beni savcıya götürdüler sonra doktora götürdüler.”
Şeklindedir.Müvekkilin bilinci ve duyu organları sağlıklı olmadığından detaylı beyanlar alınamadı.
Kendisine gözaltında en fazla kalabileceği süreyi, soruşturma sürecini anlattık. Yaklaşık yirmi dakika
süren görüşme sona erdi ve TEM şubeden ayrıldık."

22.05.2019 tarihinde Baromuza başvuruda bulunan Baromuz Üyesi Av.Lezgin OKTAY özetle şu
beyanlarda bulunmuştur :
“22.05.2019 tarihinde saat 16.37 de Şanlıurfa emniyet müdürlüğü Karaköprü ek hizmet binasında tem
şube müdürlüğünde müvekkilim B.Z görüşme sağlamak için gittim. Müvekkilimle görüşme talebimi
ilgililere ilettim. Talebim yerine getirildi. Usule uygun görüşmeyi gerçekleştirdim. Müvekkilim
kendisine fiziki ve psikolojik olarak işkence yapıldığını beyan etti. Müvekkilin ellerline ilk gözaltına
alındığı tarihte ters kelepçe takıldığını, yüzü üzerine yere yatırıldığını ellerine ve vücudunun diğer
yerlerine silah kabzasıyla defalarca vurulduğunu, yerde uzun süre tekmelendiğini, yüzüne darbeler
vurulduğunu, gözaltına alındığı ilk gün cinsel organına elektro şok cihazıyla elektrik verildiğini beyan
etmiştir. Müvekkilin ellerinde ve yüz kısmında yara izleri olduğu görülmüştür.
Yukarıda belirtilen muamelenin işkence ve kötü muamele yasağını ihlal etmesi nedeniyle bu başvuruyu
yapmamız gerekmiştir. “
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23.05.2019 tarihinde Baromuza dilekçe ile başvuruda bulunan Baromuz Üyesi Av.Serhat KURT
özetle şu beyanlarda bulunmuştur :
“22.05.2019 tarihinde saat 17.00 civarında Urfa Emniyet Müdürlüğü TEM şubeye
gittim.Müvekkillerle dosya kapsamında avukatlarla görüşme konusunda herhangi bir kısıtlama kararı
olmadığı halde keyfi bir tutumla ilk 22/05/2019 tarihinde saat 13:30 civarında gittiğimizde “adliyeye
sevklerin olduğu o yüzden görüştürülmeyeceğimiz” tem şubede nizamiyede bulunan görevlilerce
tarafımıza söylenmiştir. Bununla birlikte müvekkil açısından ciddi hak ihlalleri ile ciddi anlamda
mağduriyetlerinin de olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız.Müvekkilim S.Y. gözaltına alındığı esnada
herhangi bir darp ve cebire uğramadığını kardeşleri olan C.Y. ve E.Y.’nin evlerinden bağırış çağırış
seslerinin geldiğini polislerin daha sonradan kendi evine gelip kimliğini istemesi üzerine soyadı
benzerliğinden gözaltına alınmıştır. Bozova/Yaylak Jandarma karakoluna getirildikleri esnada tüm
şüphelilerin yüzü koyun yere yatırılarak darp edildiklerini, darp edildiklerinin akabinde kendisinin
baş, diz, sırt ve çene kısımlarında yaralanmaların olduğunu görüşmenin gerçekleştiği saatte bile
tarafımızca rahatlıkla yaraların seçilebildiği görülmüştür.Müvekkillere işkence yapan kolluk personeli
ile beraber aynı yerde bulunmaları müvekkillerin güvenlikleri ile ilgili olarak aile ciddi endişeler
içerisindedir.”

23.05.2019 tarihinde Baromuza başvuruda bulunan Baromuz Üyesi Av.Gönül KURT özetle şu
beyanlarda bulunmuştur :
“21.05.2019 tarihinde saat 21.39 da Şanlıurfa emniyet müdürlüğü karaköprü ek hizmet binasında tem
şube müdürlüğünde müvekkilim kamile kaçarla görüşme sağlamak için gittim. Müvekkilemle görüşme
talebimi ilgililere ilettim. Talebim yerine getirildi. Usule uygun görüşmeyi gerçekleştirdim.
Müvekkilem kendisine fiziki olarak işkence edilmediğini Fakat psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını
belirtti. Kendisine sıklıkla küfür edildiğini günden en az 2 kere polisler tarafından yasalara açıkça
aykırı bir şekilde mülakat yoluyla beyan vermeye zorlandığını, bu mülakatın ise yasalara aykırı olması
bir yana gayri insani şartlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmenin; görüştüğü kişileri
görmeyecek, başına önünü göremeyecek şekilde bez torba geçirilmiş halde yapıldığını belirtti. “

MAĞDUR VE YAKINLARININ BAŞVURULARI VE BEYANLARI


21.05.2019 tarihinde mağdur U.Y.’nın yakını L.Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur E.Y’nin eşi L.Y’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A.Ç.’nin yakını M.H.Ç’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.

11



21.05.2019 tarihinde mağdur M.H.Ç.’nin yakını M.Ç.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur M.S.Ç.’nin yakını M.A.Ç’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A.Ç’nin yakını M. Ç.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. Y.’nin yakını A. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur M.Y’nin yakını A. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur M. Y.’ın yakını A. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. Y.’nin yakını S.Y’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur K. Y.’ın yakını H.Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur M. Y.’nin yakını Y. D.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. B.’nin yakını F. B.’nin beyanında özetle ; kendisinden haber
alınamadığı, mağdurun gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü
muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. R. Ç.’nin eşi A. Ç.’nin beyanında özetle ; kolluk tarafından
eşinin ifadesine başvurulacağı ve daha sonra serbest bırakılacağı bildirilmiş, henüz akıbeti
hakkında bilgisi olmadığını söyleyerek eşinin gözaltına alınması esnasında ve sonrasında
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işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma
ihtiyacı hissetmiştir.


21.05.2019 tarihinde mağdur C. Z.’ın eşi H. Z.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. Z.’ın annesi H. Z.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.
21.05.2019 tarihinde mağdur K. Y.’nin yakını A. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.





21.05.2019 tarihinde mağdur S.Y. ‘nin yakını S. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur F. G. ‘nin eşi F. G.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur H. Z. ‘nin yakını İ.Z.’nin beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur C. Y. ‘nin yakını H. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur Ö.G’nin eşi Y.G.’nin beyanında özetle ; eşinin gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur T.G.’nin eşi G.G. beyanında özetle ; eşinin gözaltına alınması
esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları
üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur A. Z. ‘nin yakını D.Z.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.
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21.05.2019 tarihinde mağdur A.Y. ‘nin yakını A. Y.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur M.Ç ‘nin yakını M. H. Ç.’nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



22.05.2019 tarihinde mağdur Z.A.’nın yakını M.A.’nınbeyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



22.05.2019 tarihinde mağdur A.A.’nın yakını S. A.’nın beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



21.05.2019 tarihinde mağdur R.D.’nin yakını M. S. Ç.‘nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



24.05.2019 tarihinde mağdur A. P.‘nin yakını A. P.’nin beyanında özetle ; 18.05.2019 tarihi
saat 06:00 sularında kolluk birimlerinin kullanmakta olduğu toma tarzı bir araçla evlerinin
bahçe duvarı ve kapsının kırıldığı ve mağdurun gözaltına alınması esnasında ve sonrasında
işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma
ihtiyacı hissetmiştir.



23.05.2019 tarihinde mağdur G. Ç.’nin yakını M. H. Ç ‘nin beyanında özetle ; mağdurun
gözaltına alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına
ilişkin duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



24.05.2019 tarihinde mağdur V. K.’ın yakını M. K. ‘nin beyanında özetle ; mağdurun
ailesinin evde gözaltına alınmasından sonra mağdurun çalıştığı tarlada gözaltına alınması
esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları
üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



24.05.2019 tarihinde mağdur B.A.’nın yakını C.A.’nın beyanında özetle ; mağdurun gözaltına
alınması esnasında ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin
duyumları üzerine baroya başvurma ihtiyacı hissetmiştir.



24.05.2019 tarihinde mağdur M.P.’nin yakını M.P.’nin beyanında özetle ; M. P.’ın
23.05.2019 tarihinde trafik kazası geçirdiği ve ayakta duracak halinin olmadığı gözaltına
alınacak durumda olmadığını ve işkenceye maruz kalabileceği duyumları üzerine baroya
başvurma ihtiyacı hissetmiştir.
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25.05.2019 tarihinde mağdur A.E’nin eşi K. E ‘nin beyanında özetle ; 18.05.2019 tarihinde
gece 02:30 sularında evde uyurken kapısının polisler tarafından kırıldığı ve eşinin yeri
sorulduğu ve duyduğu kadarıyla eşinin gözaltında olduğu eşinin gözaltına alınması esnasında
ve sonrasında işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin duyumları üzerine baroya
başvurma ihtiyacı hissetmiştir.

HEYETİMİZCE MAĞDURLARLA YAPILAN GÖRÜŞMELER
31.05.2019 tarihinde Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’nde mağdur A.E. ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;

18.05.2019 tarihinde gözaltına alındım.Evden alınırken hiçbir karşılık vermememe rağmen evinde
ağzımı ve gözlerimi bağladılar.Beni arabaya koyup dövmeye ve tekmelemeye başladılar.Bu sırada
ellerim arakadan bağlıydı.Beni daha sonra Yaylak Karakolu’na getirdiler.Yanımda diğer köylüler de
vardı.Hepimizi karakolun bahçesinde yüzüstü yatırdılar.Tekmeleyipyüzümü yere vurdular.18.05.2019
tarihinde Ş.Urfa TEM Şube’ye getirildim.Beni akşam ve gece olmak üzere iki üst kata çıkardılar.Her
seferinde beni soyup iççamaşırımı ağzıma koydular.Ellerim ve ayaklarımı bağlayıp karnıma ve
göğsüme bastılar.Cinsel organlarıma vurup ve yine cinsel organlarıma elektrik verdiler.Sürekli sinkaflı
küfürler ettiler.Bu işkenceişlemi dört gece üst üste gerçekleşti.Daha sonra önüme hazır bir ifade
verdiler.Bunu imzala dediler.Avukatımı istiyorum dediğimde senin avukatını da falakaya yatıracağız
dediler.İfadeyi bana zorla imzalattılar.Ben ifadeyi imzaladıktan sonra beşinci sefer beni yine yukarı
çıkardılar.Gömleğimi tuzlu suya koyup bana giydirdiler.Bu gece bana işkence yapmadılar.Ben bu
anlatılanları Adli Tıp Kurumu’nda da anlattım.

31.05.2019 tarihinde Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’nde mağdur C.Y. ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;
18.05.2019 tarihinde sahur yapıyordum.Uykuya dalar dalmaz baktım evi bastılar.Evin etrafını
sarmışlardı.Kapıyı kırarak içeri girdiler.Beni sırtüstü yere yatırdılar.Çocuklar da vardı.Korktuk.Bana
kafa attıktan sonra duvara çarptım.Kafamın her iki yanı kanamaya başladı.Sonra beni ters kelepçe
yapıp arabaya bindirdiler.Evden sadece beni aldılar.Onların bu tavrından dolayı hasta olan karım
bayıldı.Sonra ambulans geldi.Gün ağarmak üzereyken beni Yaylak Karakolu’na götürdüler.Orda çok
kişi vardı.Yaklaşık 16 kişi vardı.Hepimizi ters kelepçe ile yüzü koyun yatırıp dipçik ile vurmaya
başladılar.Her yerimize ve herkese vurdular.Tekme ile bazen de üstümüze basıp yürüyorlardı.Canım
halen acıyor.Yaklaşık 30 dakika bize bu şekilde işkence yaptılar.Sonra Jandarma Özel Harekat bizi
Bozova Devlet Hastanesi’ne götürdü.Pansuman ettiler.Bize baktılar.Sonra bizi Balıklıgöl Devlet
Hastanesi’ne götürdüler.Oradaki doktorlar ilgilenmedi.Orda tedavi edilmedik.Sonra bizi polis
harekatçılar arabaya bindirdi.Bizi orda da dövdüler.Benim sırtımda platinler var dipçikle
vurdular.Sonra bizi Tem Şube’ye götürdüler.Beni oraya götürür götürmez bana işkence yaptılar.Beni
götürdükleri günün akşamı kafama siyah bir poşet geçirerek götürdükleri için kimseyi
göremedim.Beni götürdüklerinde ellerimi ve ayaklarımı bağlayarak sırt üstü yatırdılar.Biri göğsümün
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üstüne oturuyordu.Hayalarıma ve dizlerime elektrik verdiler.Halen izleri duruyor.Her götürdüklerinde
vücuduma elektrik veriyorlardı.Boynuma ayakları ile basıyorlardı.12 gün gözaltında kaldım.Seanslarla
beni götürüyorlardı.Bana’’karını,kızını sikerim,orospu çocuğu’’ diye küfrediyorlardı.Bana hep birilerini
soruyorlardı ben de tanımadığımı söylüyordum.Çatışmada ölen kişileri soruyordu,tanımadığımı
söylüyordum.Çoğu zaman yapılan işkencenin 1(bir) sat sürdüğü oluyordu.Çeneme vurmalarından
dolayı sonraları yemek yiyemiyordum.Her götürüldüğümde mutlaka elektrik veriliyordu.İlk günler çok
yoğundu.Sonraki günler çok olmadı.Ben 8(sekiz) kişi ile kalıyordum bazıları akrabamdı.Erkek kardeşim
ve diğerlerine de aynı şekilde işkence yapılıyordu.Bazısı gelince ayaklarının altı ve yüzleri morarmış
şekilde geliyordu.Onlar da elektrik verildiğini söylüyordu.Ben bana yapılan bu işkencenin takip
edilmesini istiyorum.Bana çok kötü şeyler yaptılar halen kendimde değilim.Herhangi bir rapor tutuldu
mu bilmiyorum.Bana bu işkenceyi yapanları göremedim fakat birine ‘başkan’ diye hitap
ediyorlardı.Benim okuma-yazmam yoktur.Avukat birkaç gün sonra geldi.Önce gelen avukat CMK’dan
atanmıştı.Ben bu avukatı istenmiyorum dedim. Başka bir avukatın adını verdiğimdeyse yok bu senin
avukatın dediler.Bana yapılan işkencenin takip edilmesini ve hesap sorulmasını istiyorum.Benim bir
şeyden haberim yoktu.

31.05.2019 tarihinde Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’nde mağdur A.E. ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;

18.05.2019 tarihinde arkadaşım Z.A.’nın evinde misafirlikteydim. O gece gözaltına alındım. Gözaltına
alınırken hiçbir karşılık vermememe rağmen ellerimi ve yüzümü bağlayıp beni dövdüler. Beni bir gün
boyunca Z. A.’nın evinde tuttular.Sürekli dövdüler. O sürede bana sürekli birilerini sorup gösterdiler.
Hiçbirini tanımıyordum. Daha sonra ne olduğunu anlamadığım fotoğrafları bana zorla imzalattılar.
Beni tam olarak orda ne kadar beklettiklerini anlamadım. Beni ne kadar dövdüklerini,yüzüme ne
zaman dikiş attıklarını da hatırlamıyorum.Tam tarihini,yerini ve saatini hatırlamıyorum.Ama beni
karakolda üst kata çıkardılar.Beni soyup iç çamaşırımı ağzıma koydular.Gözlerim bağlıydı.Beni dövüp
tekmelediler.Cinsel organıma vurup elektrik verdiler.Ancak bilincim yerinde değildi.Bu işlemin kaç
kere yapıldığını hatırlamıyorum.

30.05.2019 tarihinde Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’nde mağdur Z.A ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;
18.05.2019 tarihinde gözaltına alındım Gözaltına alınırken Şanlıurfa’da misafirlikteydim. Hiçbir
karşılık vermemiş olmama rağmen beni çocuklarımın ve akrabalarımın yanında yere yatırdılar. Yere
yatırdıktan sonra baş bölgeme ve omuzlarıma silahın dipçiği ve tekmelerle vurdular. Gelen ekipteki
kişiler 15-20 kişi kadarlardı. Aynı tarihte gözaltı işlemi yapıldıktan sonra beni Şanlıurfa Tem Şube’ye
getirdiler. Tem şubedeyken aynı gün beni üst kata çıkardılar ve gözlerimi bağladılar. Beni soyup iç
çamaşırlarımı ağzıma koydular. Bunu yaptıkları sırada ellerim ters kelepçeliydi. Daha sonra beni
askıya alıp dövmeye başladılar. Aynı gece beni tekrar alıp aynı muameleye tabi tuttular.19.05.2019
tarihinde beni yine üst kata çıkardılar Burada ellerim bağlı iken iç çamaşırımı ağzıma koydular
gözlerim bağlı olduğu halde dövmeye başladılar daha sonra bana elektrik verdiler. Elektrik verdikten
16

sonra bu defa testislerimi sıkıp çektiler. Gözaltı sırasında doktor nezarethaneye geliyordu. Geldiğinde
kendisine polis eşlik ediyordu. Doktor muayene yapmadan uzaktan bir şeyin var mı diye demekle
yetiniyordu.
***Mağdur gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T -Tipi cezaevine
gönderilmiştir.

30.5.2019 tarihinde Şanlıurfa T -Tipi Kapalı Cezaevinde mağdur G.A. ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;
18.05.2019 Tarihinde Şanlıurfa’da gözaltına alındık olaydan 2-3 gün önce eşimin arkadaşına hayırlı
olsuna gelmiştik. Orada bir gün kaldık. Sonraki gün görümcem K. K’nın evine geldik ve burada bir
gece kaldık. Sonraki gün sabah saatlerinde eve polisler baskın yapıp girdiler. İlk olarak kocamı tutup
kafamı duvara vurmaya başladılar. Eşimin başı kanamaya başladı. Bunun üzerine yere yatırıp kafasına
basıp ezmeye çalıştılar. Sonra kızımın başına silah dayayıp babanı vururuz dediler. Sonra oğlumu (S.
A.) dövmeye başladılar. Küçük oğlum M. A.’ ya da kelepçe taktılar. Görümcem K. K daha sonra
kendisine ve eşine de arabada vurduklarını söyledi. Daha sonra adını sonradan öğrendiğim Tem
şubeye getirdiler. Tem Şubeye geldikten yarım saat sonra beni F.A.’yı ve S.A.’yı bir arabaya; eşim, K.
K ve onun eşini de başka bir arabaya; oğlum M’yi da başka bir arabaya alıp hastaneye götürdüler.
Hastaneden sonra bizi tekrar TEM şubeye getirdiler. Bizi alt kattaki nezarethaneye getirdiler. Beni
nezarethaneye getirdiklerinde ablam L’yi gördüm. Üstü-başı toz içindeydi. Yine orada gördüğüm
yeğenim B. A’nın yüzü tamamen kanlar içindeydi. Ablam L ile aynı nezarethanedeyken bana
kendisine işkence yapıldığını, kendisine elektrik verildiğini, aynı zamanda küfürler edildiğini anlattı.
Gözaltının 10’uncu gününde beni üst kata çıkardılar. Ben de avukatım mı geldi dedim ses etmediler.
Beni üst katlarda karanlık arşiv gibi bir yerden geçirdiler. Koridor gibi olan yer karanlıktı. Bana eşlik
eden polis siyah saçlı, renkli gözlü bir kadındı. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Gülay idi. Çünkü
kendisine öyle sesleniyorlardı. Koridorda ilerlemeye başladık. Daha sonra bir kadın polise sen dur
dedi ve durdu. Ben ilerledim. Çok karanlıktı. Korkuyordum. Daha sonra odada biri arkanı dönme dedi.
O esnada saçımdan tuttu, sağa döndük. Karanlıkta çok iyi görmedim ama sanırım ilk odaya aldılar.
Odanın içinde bir masa ve sandalye vardı. Yan tarafta küçük bir koltuk ve koltuğun üzerinde rengi
yeşile çalan bir adet kırlent vardı. İçerde iki erkek polis ve bir kadın polis vardı. Erkek polislerden biri
beni götüren kişiydi. İçerdeki erkek polis kilolu, orta boylu, sakalsız, saçları normal idi. İki erkek
polisi görsem tanırım. Oturan erkek polis bana orospu, kahpe, seni sikerim, benden hamile kalırsın
dedi. Daha sonra silahını çıkarıp bana doğruyu söyle dedi. Ben de bir şey bilmediğimi söyledim.
Arkadan saçlarımı tutup odanın bir ucundan diğer ucuna getirip götürdü. Suratını duvara vurup
paramparça ederim dedi. Yasalara dua et yoksa seni bu arada bıçakla paramparça ederim dedi. Daha
sonra esmer renkli gözlü erkek polis, kadın polise bunu alıp götür yoksa öldüreceğim dedi. Kadın
polis ise beni alıp nezarethaneye götürdü.
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.

*30.05.2019 Tarihinde Şanlıurfa T tipi Kapalı Cezaevinde mağdur B.A ile yapılan görüşmede
mağdur beyanından özetle şunları belirtmiştir;
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‘’ 18.05.2019 tarihinde gözaltına alındım, 29.05.2019 tarihinde ise tutuklanarak bu cezaevine
getirildim. Gözaltına alınmamdan itibaren hiçbir karşılık vermememe rağmen beni yerlere yatırıp
botlarla tekmelediler. Kafamı yere çarpıp sinkaflı küfürler ettiler. 18.05.2019 tarihinde saat 13.00
civarı beni üst kata çıkardılar. Gözlerimi ve ellerimi bağlayıp, beni soydular ve iç çamaşırımı ağzıma
tıktılar. Üzerime su döküp dövmeye başladılar. Cinsel organımı sıktılar, elektrik verdiler. Kaç kişi
olduklarını anlamadım. Aynı şekilde 18.05.2019-19.05.2019-20.05.2019 tarihlerinde aynı işlemleri
gerçekleştirdiler. 18.05.2019 tarihinde ifademi işkence altında aldılar, avukatımla görüştürmediler.
Adliyeye çıkarılırken hastaneye götürdüler ancak doktor muayenesi yapılmadı. Onun dışında doktor
nezarete geliyordu yanında polis vardı uzaktan bize bakıyordu ‘’
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.
*** MAĞDURUN YÜZÜNDE VE VÜCUDUNUN BAZI YERLERİNDE YARA MORLUK VE
ÇÜRÜK OLDUĞU TARAFIMIZCA GÖZLEMLENMİŞTİR.
*30.05.2019 Tarihinde Şanlıurfa T tipi Kapalı Cezaevinde mağdur B. A. ile yapılan görüşmede
mağdur beyanından özetle şunları belirtmiştir;
‘’24.05.2019 tarihinde gözaltına alındım neden gözaltına alındım anlatılmadı. 26.05.2019 tarihinde
gece saat 20.30 civarında beni TEM'de üst kata çıkardılar Gözlerim kapalıydı kafamda da poşet vardı
sırtıma ve kafama yumruk attılar, cinsel organıma elektrik verdiler beni tamamen soymuşlardı
anlatacaklarım bu kadardır. Daha fazla detay vermek istemiyorum.
***MAĞDURUN YAŞADIKLARINI ANLATIMINDAKİ ZORLUKLAR VE RUH HALİNİN
İYİ
OLMADIĞININ
GÖZLEMLENMESİ
ÜZERİNE
GÖRÜŞME
SONLANDIRILMIŞTIR.***
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.

*30.05.2019 Tarihinde Şanlıurfa T tipi Kapalı Cezaevinde mağdur E.Y. ile yapılan görüşmede
mağdur beyanından özetle şunları belirtmiştir;
‘’ 18.05.2019 TARİHİNDE Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gecede sahurdan sonra babam
ile Pazar yerine gitmek için saat 04.30 sularında babamın evine doğru yürümekteydim. Bizim ev ile
babamın evi arasında aynı güzergahta abim Y. Z’nin evinin önünde güvenlik güçlerini gördüm merak
edip gittim. Orada ne olduğunu jandarmaya sordum, burasının benim abimin evi olduğunu söyledim.
Sonra sivil kıyafetli biri bunu da alın bize lazım olur dedi. Sonra beni A.Z.’yi, H.Z.’yi, Y.Z’yi bir
arabaya bindirdiler. Arabayla farklı bir yere gittik, 2 kişi gelip yanımızdan Y. Z.’yı aldılar. Y’yi
yanımızdan aldırlar arabalarla, 15 dk. Sonra geri getirdiler. Getirdiklerinde Y’nin gözü kan içindeydi,
bana Y’nin yüzünü sil dediler. Ben de elimin arkadan kelepçeli olduğunu söyledim. Bizim
dördümüzün de elini arkadan kelepçelemişlerdi. Sonrasında 6 gün içerisinde bir iki yere daha gittikten
sonra yaylak karakoluna getirdiler, bizi yüzümüz yere gelecek şekilde yere yatırdılar. Botlarla bizi
ezercesine vurmaya başladılar. Onlarca kişi üzerimize botlarla yürüdüler. Biri botuyla benim
kaburgama tekme attı, sonra ayağıma botuyla bastı. Yanımdaki arkadaş kalp rahatsızlığını söyledi.
Orda biri ‘’sikerim kalbini’’ deyip onu tekrardan vurdu. Bize karşı siz vatan hainisiniz ‘’amınıza
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koyayım’’ şeklinde küfür ederek yarım saat boyunca bizi dövdüler. Sonra minübuse bindirip bizi
Bozova devlet hastanesine getirdiler. Doktor tek tek bizi muayene etti ve bir şeyimizin olup
olmadığını sordu. Biz de bizi dövenlerin korkusundan bir şey söyleyemedik. Doktor yüzünde yara
olanlara ‘’bununla bir şey olmaz’’ dedi. Sonra bizi Şanlıurfa Mehmet Akif Ersoy hastanesine
getirdiler. Orda doktor sadece bakıp geçti,. Bozova’da da, Şanlıurfa’da da ellerimiz ters kelepçeliydi.
Doktor muayenesinde de çıkarmadılar. Sonrasında bizi TEM’e getirdiler. TEM’de bizi nezaretin
olduğu kata indirdiler bizi sıraya dizip yüzümüzü duvara çevirdiler. Sonra biri gelip ‘’ burası TEM
sizin amınıza koyacağım.’’ Şeklinde küfür etti ve bizi nezarethanelere dağıttılar. Aynı günün gecesi
beni 2-3 kat yukarı çıkardılar, bu esnada elimi arkadan kelepçeleyip gözümü kapattılar. Çıktığımız
katta beni belden aşağı soyarak yere yatırdılar. Alt iç çamaşırımı çıkarıp ağzıma koydular, sonra benim
testislerime bir şey değdirip elektrik verdiler. Yine aynı pozisyonda beni dövdüler. Sonra biraz
bekleyip tekrar cinsel organımdan elektrik verdiler. Toplamda tahminimce yarım saate yakın bir süre
orada kaldım sonra tekrardan ellerim arkadan kelepçeli şekilde aşağı indirdiler. Sonrasında avukatların
görüşme yaptığını, beni getirip bildiklerini anlat diye tehdit ettiler. Bu esnada avukatlar yoktu,
toplamda 2 defa beni avukatlarla görüşme yaptığımız yere getirip tehdit ettiler. Bu sırada ellerim
kelepçelenmiyordu, bana yapılan işkence ve kötü muamelenin Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi
tarafından takip edilmesini talep ederim.
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.

*29.05.2019 Tarihinde Baromuza başvuran mağdur M. K. ile yapılan görüşmede mağdur
beyanından özetle şunları belirtmiştir;
‘’ 18.05.2019 tarihinde gözaltına alındım. Gözaltına alınırken yüzüme tokat attılar, yere ittiler. Tem
şubede 23.05.2019 tarihinde beni yukarı kata çıkardılar. Gözlerimi bağladılar. Beni soydular ve iç
çamaşırımı ağzıma koydular. Cinsel organımı sıktılar, cinsel organımdan elektrik verdiler. 3-4 kişi
olduklarını düşünüyorum ancak gözlerim kapalı olduğu için tam anlamadım. Daha sonra 26.05.2019
tarihinde yine beni üst kata götürüp ters kelepçe yaparak dövdüler. Göğüs kafesime oturdular, her iki
seferde de sinkaflı küfürler ettiler. ‘’
***MAĞDURUN OLAYI ANLATIRKEN ZORLANDIĞI GÖZLEMLENEREK GÖRÜŞME
SONLANDIRILMIŞTIR.***

***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.

30.05.2019 tarihinde Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde mağdur T.K. ile yapılan görüşmede
beyanında özetle şunları belirtmiştir:
"Ben 24.05.2019 tarihinde gözaltına alındım. Gözaltına alındıktan sonra beni Şanlıurfa terörle
mücadele şubesine götürdüler. Şubeye varınca üst katına çıkardılar. Üst kattaki koridorda bulunan
odaya aldıktan sonra beni soydular ve gözlerimi bağladılar. Daha sonra biri hayâlarımı sıkmaya
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başladı ve cinsel organıma bir kablo vasıtasıyla elektrik vermeye başladılar. Elektriğe ara verince Bu
kez kafama ve karnıma yumruk atıyorlardı. Yumruklamayı kesince göğüs kafesimi oturdular. Bu arada
daha önce çıkarttıkları kilotumu ağzıma soktular. Sürekli sinkaflı küfürler ediyorlardı. Bu işlem
gözaltında bulunduğum süre boyunca 2-3 günde bir tekrarlandı. Ayrıca kaldığımız nezarethaneye
Doktor geliyordu ve bir şeyiniz var mı diye soruyordu. Doktor gelirken polis eşliğinde geliyordu.
29.05.2019 tarihinde tutuklanana kadar işkence gördüm.
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.
*30.05.2019 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde mağdur L.A. ile yapılan
görüşmede mağdur beyanında özetle şunları belirtmiştir;
18.05.2019 tarihinde gözaltına alındım, ilk gün çatışma sesleri duyduk bu seslerden sonra endişelendik
daha sonra bir anda evimiz basıldı içeriye polisler girdi girer girmez teslim olun dediler. Biz ne
olduğunu anlamadan ellerimizi kaldırdık, eşim önde biz de arkada dışarı çıkarıldık. Çıkarılırken bir
polis silahın kabzası ile eşimin sırtına vurdu. Bunun üzerine eşim yere düştü. Daha sonra hepimizi
yere yatırdılar, saat 2'den 7'ye kadar yerde kaldık. Sonra eşime oğluma vurmaya başladılar. Ben
yapmayın diye çığlık atınca bana da vurmaya başladılar, sürekli başımı tekmeliyorlardı, bir tekme
kulağıma geldi kulağımdan kan aktığını hissettim. Hepimizi ambulansa koydular Birecik Devlet
Hastanesi'ne götürdüler, hastanede doktorların yanında da oğlumu dövdüler eşim yanında değildi onu
göremedim. Oğlumu dövdükten sonra pansuman yapılıyordu daha sonra bizi Şanlıurfa terörle
mücadele şubesine getirdiler terörle mücadele şubesinde bizi alt kata indirdiler. Alt katta her birimizi
bir köşeye koyup yüzümüzü duvara yasladılar. Yüzünüzü dönmeyin dediler. Bu şekilde 1 saat ayakta
yüzüm duvara dönük şekilde kaldım. Bir kadın polis gelip beni üst kata çıkardı. Bir odanın önünde
durdum, arkadan görmediğin bir kişi başıma çuval tarzı bir şey geçirdi ve gözlerimi tamamen kapatıp
ellerimi arkadan kelepçeledi. İçeri girer girmez beni yere yatırdılar tekmelemeye başladılar daha sonra
beni sormaya başladılar. Biri cinsel organıma bir kabloyla elektrik vermeye başladı. Elektriğin
şiddetiyle bayılacak gibi oldum. Sonra meme uçlarıma da elektrik verdiler. Aynı zamanda kollarım ve
bacaklarıma da elektrik verdiler. Elektriği veren şahıslar bana sürekli: "Senin amına koyarım, seni
kocan dışında siken oldu mu, hepimiz seni sikeceğiz şimdi " diyorlardı. Ben de onlara sizin anneniz,
kardeşiniz yok mu dedim. Bunun üzerine vurmaya başladılar. Sürekli kime yardım ettin diye soru
soruyorlardı. Ben de kimseye yardım etmediğimi ve ne olduğunu dahi bilmediğimi söyledim. Fakat
işkenceye devam ettiler. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Sonra odadan çıkardılar. Arşiv odasına
benzeyen dosya ve evrakların çok olduğu bir yerde gözümü açtılar. Bir polis beni tekrar aşağıya
indirdi ve nezarete koydular. Nezarette G. A., R. K., K. K. ve tanımadığım bir kadın vardı. Gözaltında
kaldığım süre boyunca 2-3 günde bir aynı yere çıkarılıp aynı işkencelere maruz kaldım. Bana
yaptıkları şeyleri F.A ve G. A.’ya da yaptıklarını onlardan öğrendim.
***Mağdur, gözaltında yaşadığı bu muameleden sonra 29.05.2019 tarihinde çıkarıldığı Ş.Urfa
Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmasına karar verilerek Şanlıurfa T- Tipi Kapalı Cezaevi’ne
gönderilmiştir.
*29.05.2019 Tarihinde Baromuza Başvuran mağdur U. Y. ile yapılan görüşmede mağdur
beyanından özetle şunları belirtmiştir;
‘’ 18.05.2019 gece saat 03.00 sıralarında yaylak jandarma komutanlığı ve özel harekât polisleri eve
baskın yaptılar. Kimliğimi elimden alıp ters kelepçe yapıp beton zeminde yüzükoyun şeklinde 2 saati
aşkın yerde uzatıldım. Araçla alınıp yaylak jandarma komutanlığına alınıp ters kelepçeli şekilde beton
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zeminde uzatılarak tekme şeklinde bacağıma, karnıma ayaklarıma, sırtıma tekme ve ananı avratını
sikerim şeklinde yaklaşık 30 dakika küfürler ve dayaklara devam edildi. Bozova devlet hastanesine
götürüldük. Ayak serçe parmağım yarıldı ve dikiş atıldı. Yüzümdeki morluklar ve diğer bölgeler
tedavi edilip Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet hastanesine götürüldük. Oradan darp raporu alındı ve doktor
raporunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını yazdı. Sonra transit araçlara bindirilip koltuklara
oturtulmadan koltuk aralarına oturtuldu. Araçta ayağımın sarılı olmasını bilerek ve görerek en az 5
veya 6 kez ayağıma basarak darp ettiler. Oradan Şanlıurfa tem şubeye getirildik. Tem’deki alt kata
alınarak, ters kelepçelerimiz çözüldü. Emin olamamak la birlikte 2 gün sonra beni bulunduğum yerden
bir polis memuru alarak üst kata çıkardılar. Orada da başka bir polise teslim edildim. O polis memuru
öncelikle yüzümü maske biçiminde bir şey ile kapattı. Sonrada bir bez ile bağlandı ve ellerim ters
kelepçe ile arkadan bağlandı. O polis memuru beni alıp bir odaya götürüp diz üstü çöktürüp başkanım
şahsı getirdim dedi. Odada tahminen 3-4 kişi vardı. Amcam C.Y. ile ilgili sorular soruldu. Göz kısmını
aralayıp 3-4 fotoğraf gösterildi. Tanıyıp tanımadığım soruldu. Tanımadığımı beyan ettim o odadan
çıkarıp koridorda götürülürken 3-4 kere tokatladılar ve sana bir saat veriyoruz iyi düşün tekrar yukarı
çıkaracağız dediler. Beni tekrar teslim eden polislere verdiler. Tekrar alt kata indirdiler. 3. Gün beni
tekrar başka bir odaya aldılar 3 veya 4 polis tarafından mülakat yapıldı ve fotoğraf teşhisi yapıldı. 12
gün gözaltında kaldım.

29.05.2019 tarihinde Baromuza Başvuran mağdur G. Ç. ile yapılan görüşmede beyanında özetle
şunları belirtmiştir:
20 mayıs tarihinde sabaha karşı içeri atılan gaz fişekleri, gümbürtüler, araba sesleri ile uyandık.
Gürültüler ile beraber evimizin dört bir yanı sarılarak uyandık. Neye uğradığımızı şaşırdık, evdekilerin
her birini bir tarafa götürdüler. Silahları verin deyip evimizi alt süt ettiler, eşimi sordular ben balık
ağlarının oraya gittiğini söyledim. Eşim balıkçıdır. Ben hasta yatağımdaydım, bel fıtığım var ve 7 tane
platinim var. Ayrıca tansiyon ve şeker hastasıyım, bir şey söylememize fırsat vermediler. Otluca
karakoluna götürdüler. Ben ve kızım R., K. ve A’yı arabada beklettiler. Oğullarım M., H. ve kaynın
S'yi karakolun üst katına çıkardılar. Kocamı sordular, kızım benim ameliyatlı olduğumu söylediği için
bana fiziksel olarak bir müdahalede bulunmadılar. Ancak kızımı ve diğerlerini hiçbir direnç
göstermemelerine rağmen tokatladılar. Bizi minibüsle Bozova'ya getirdiklerinde çocuklarım karakolun
bahçesinde sırtlarına ve başlarına bastıklarını söylediler. Sonra Urfa'ya getirdiler. Önce hastaneye
gittik sonra nezaharethaneye götürdüler, orada defalarca bizi ifadeye götürdüler. " bize söyle kocan
nerede" diyorlardı. Gözlerim açıktı görsem tanımayabilirim çünkü her defasında bir başka kişi
götürüyordu. Avukatım gelene kadar 3-4 defa ifadeye götürdüler. Alt katta bana kuran bile getirdiler
söylediklerimin doğru olduğuna el basıp yemin ettim. Biz 7 kişi ile birlikte aynı koğuşta kalıyorduk,
kızım R. dışında kimseyi tanımıyordum. Herkesi getirip götürüyorlardı ifade için. Geri gelenler
kendilerine elektirik verildiğini, küfürler söylendiğini, diz çöktürüp dövdüklerini söylediler. İfade
altında gidip gelenler çok kötü görünüyordu. Avukatım geldi o gittikten sonraki akşam kızımı yine
götürdüler. Ona da aynı şeyleri yaptıklarını söyledi. Çok korkuyorduk beni her çağırdıklarında
şekerim ve tansiyonum çıkıyordu. Bana da işkence yapacaklarından korkuyordum. İki defa fenalaştım
bir defa ambulans geldi ambulansta tedavi yaptılar. Ondan sonra hiç hastaneye götürmediler. Bugün
sabah bizi otobüse bindirdiler, bir yerde durdurdular birisi içeri girdi ancak ben Türkçe bilmiyorum,
ne dediğini anlamadım gittikten sonra kızım söyledi gelenin doktor olduğunu. Doktor bana bir şey
sormadı belimden ameliyatlı olduğum için belimde kemer vardı, onu benden aldılar. İlacım bitmişti
ilaç getirmediler, sonra avukatım ilaç getirdi. Ayakta duracak halde değilim çocuklarım içerdi
hepsinin işkence gördüğünü biliyorum. Hepsine de elektrik vermişler ve dövmüşlerdir onlar için çok
korkuyorum kendim ve kızım için korkuyorum sizlerden yardım istiyorum benim ve ailemin hiçbir
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suçu yok söylenen olaydan haberim yok bir polis ölmüş Allah onu da yardım etsin bizim bir suçumuz
yok.

*29.05.2019 tarihinde Baromuza başvuran mağdur F.G. ile yapılan görüşmede beyanında özetle
şunları belirtmiştir:
18 Mayıs tarihinde gece 03.00 da ben tarladayken evden aradılar kardeşimin evine askerler basmış
diye söylendi, babamı aradım cevap vermedi amcaoğlunu aradım cevap verdi. Amcaoğlum Ömer
GÜL. Ben ışığı yaktım, askerler söndür dedi. Ben de kapattım. Eve döndüm kaynımın arabası eve
yakındı. Traktörü bıraktım arabayla geldim kardeşimin evine, her şey kamerada mevcut benim
evimde kamera var silmemiş iseler her şey orada mevcuttur. Kardeşimin evine gittiğimde askerler
Buradan git dedi. Ben de kardeşimin evi ne oluyor dedim sonrasında beni de yere yatırdılar yüzüstü ve
arama yaptılar. Bir saat kadar evde arama yaptılar. Ben o sırada sırtımı duvara döndüm sonra
bekledim. Sonra bir baktım ki kardeşime vurmaya başladılar dirsek vurup yere düştü. Beş altı tane
araba vardı, toma vardı Daha sonra çelik yelekler geldi ronger marka arabayla beni yere yatıranların
yüzünü görmedim ancak Çelik yeleklerin yüzünü gördüm. Birine Başkan diyorlardı iri yapılı sakallı
1.80 boyunda ve sarışındı. O benim kardeşime vurdu. Bana sen de gel dedi beni çekti. Ben eşyalarımı
muhtara verdim. Bana evinde ne var diye biri sordu, tenha bir yere çekti evimi gösterdi senin mi diye
sordu, o kişi esmer 1.70 boylarındaydı. Beni sıkıştırdı evinde ne var doğru söyle dedi, gelin bakın bir
şey yok dedim. Yaklaşık 04.00 gibi bizi arabaya bindirdiler babam engelli bir kolu yok beni kardeşimi,
babamı yarım otobüs olan arabaya koyup dövmeye başladılar başımız eğikti. Bizi döverken bir silah
düştü patladı, sekti gitti dediler. Az daha bize gelecekti. Gün doğana kadar arabanın içinde bizi
dövdüler daha sonra karakola götürdüler. Üçümüz beklerken baktık 15 kişi daha getirdiler hepsi
arkadan kelepçeliydi. Sonra hepimizi yüzüstü yere yatırıp dövmeye başladılar. Yaklaşık 15 kişi bizi
dövüyordu hem polis hem harekâtçılar hem de Jandarma Özel Harekâtçılar tekme ile sırtımızda
yüzümüze sayısızca vurmaya başladılar. Yaklaşık yarım saat-40 dakika sürdü bu durum. Sonra bizi
Bozova Devlet Hastanesi'ne geçirdiler doktor tedavi etti ama ne yazdı bilmiyorum, ağzım yüzüm şişti,
ağzımda hala yaralar var ancak ilaç vermediler. Sonra Urfa'ya doğru geldik bizi Balıklıgöl
Hastanesi'ne getirdiler. Doktor hiçbir şey yapmadı neyin var diye sordu, korkudan bir şey diyemedim
ancak yüzüm gözüm ağzım hep yaraydı ve belli oluyordu. Doktor bir şey yapmadı, daha sonra TEM’e
getirdiler saati bilmiyordum, barodan avukat her gelene kadar biz ne olduğunu bilmiyorduk polisler
hiçbir bilgi vermedi niçin gözaltına alındığımızı bilmiyorduk. Ben 12 gün gözaltında kaldım, TEM’e
getirildikten sonra bu süreçte bana fiziksel olarak bir işkence yapılmadı ancak küfür hakaret yapıldı.
Bana ‘’ amına koyduğumun ‘’ çocukları diyordu. Beni gözüm kapalı dosyaların olduğu bir odadan alıp
başka odalara götürüyorlardı gözüm kapalıydı. Ellerim arkadan bağlı kimseyi görmedim kafama bir
şey geçirmişlerdi bir defa götürdüler. Hala da beni ne için getirdikleri mi bilmiyorum. Kafama bir şey
geçirerek bana Sen pkk’lısın dediler. ‘’Oruçlu musun? ‘’ diye sordu. Değilim deyince tükürdü. Bana
orada C. Y'yi sordu. Ben de C. Y'yi okuması yazması yoktur, hatta ayakkabı numarasını bilmez
dedim. Bana C. Y'yi kendisi Ben pkk'lıyım diyor dedi ben bilgim yok dedim. Sonra bunu götürün
dedi, sonra dosyaların olduğu yere götürüldüm ve gözümü açtım. Sonra beni hiç ifadeyi götürmediler,
benim için: ‘’ Bu adam boştur’’ dediler. Kaldığım hücrede 8 kişiydik onları tanımıyordum, kardeşim
ile babamı başka yere götürdüler. İki ya da üç günde avukatı ile görüşenlerden durumu öğrendim. O
zamana kadar neden orada olduğumu bilmiyordum, bizim köylü olan B.A., C. Y işkence gördüklerini
anlatıyordu. Onlara elektrik verilmiş öyle anlattılar. Onları gece geç saatlerde alıp götürüyorlardı
geldiklerinde kötü görünüyorlardı. Söyleyeceklerim bu kadar onlara Hakkımı Helal Etmiyorum
sebepsiz yere 12 gün kaldım orada
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*29.05.2019 tarihinde Baromuza başvuran mağdur A. Y. beyanında özetle şunları belirtmiştir:
‘’ Koçhisar köyünde ailemi ziyarete gelmiştim.18.05.2019 tarihinde gece saat 03.30 sıralarında
evimize tahminimce özel harekât polisi olduğunu düşündüm kalabalık bir grup geldi. Evin kapısı
çalınmadan o anda gördüğüm kadarıyla koçbaşı ile kapı kırıldı. Akabinde içeri geldiklerinde saldırgan
bir tavır ile bana kalkmamı söylediler. Ben tam kalkacağım sırada polisler bu kez yere yat dedi ve beni
yüzüstü bir şekilde yere yatırdılar. Burada 2-3 dakika kaldıktan sonra beni aşağıya götürüp ellerimi
ters kelepçeyle bağladıktan sonra tekrar yere yatırdılar. Ben yerde olduğum sırada abim M. ve babam
M. Y.'nin da aynı durumda olduğunu gördüm. Ben yerde yatarken de yaklaşık 15 kilogram
ağırlığındaki beton parçalarını benim ve benle aynı durumda olan abim ve babamın da üzerine
indirdiler ve bu şekilde yaklaşık yarım saat bekledikten sonra bizi yerden kaldırıp yaylak Jandarma
Karakolu'na götürdüler. Jandarma Karakolu'na geldiğimiz ilk anda bizi yüzüstü yere yatırdılar ve
ellerimizi ters kelepçe ile bağladılar. Yüzüstü yerde yatarken üstümüze basmaya başladılar bu
durumdayken botları ile başımızı ezmeye başladılar. Ben gözaltından çıktıktan sonra bu fotoğrafın
sosyal medyada ve haberlerde çıktığını öğrendim. Yerde yatanlardan biri de benim. Biz bahçede iken
tekme ve tokatlılarla dövdüler. Bu dayak olayı yaklaşık 30-40 dakika devam etti. Ayrıca ilk gözaltına
alındığım esnada ben yüzüstü yerdeyken iki asker beni ayaklarımdan tuttu ve yüzüstü yerde
sürüklenmeye başladılar. Beni askeri aracın arkasına doğru sürüklediler. Aracın yanına geldiğimizde
beni araca bağlayacaklarını ve bu şekilde sürüklemeye devam edeceklerini söylediler. Ancak
içlerinden bir tanesi buna karşı çıktı ve bundan vazgeçtiler. Sonra bizi araçlara bindirdiler ve Bozova
Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Ben doktora o andaki yaralarımı gösterdim. Doktor müdahale etti ve
bu yönde rapor düzenleyeceğini söyledi. Ancak raporu ne şekilde hazırladığını görmedim. Hastaneden
çıkınca bizi tekrar araca bindirdiler Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Yine aynı
prosedür uygulandı. Hastane çıkışı terörle mücadele şubesine getirildik. Ilk olarak nezarete alındık.
Biz Şanlıurfa terörle mücadele şubesine geldikten sonra aynı günün gecesinde beni nezaretten alıp
yukarıya çıkardılar. Yukarı giderken iki tarafı dosyalarla dolu bir koridorun sonuna geldiğimizde
başıma çuval benzeri bir şey geçirip ellerimi bağladılar. Odaya girince beni getiren şahıslardan bir
tanesi "Başkan Biz A. Y.'yi getirdik."dedi. Odaya alındıktan sonra bana diz çöktürdüler ve bana soru
sormaya başladılar. Kimlik bilgilerimi aile bilgilerini ve suç ile ilgili sorular sordular. Bu odadaki
sorgu yaklaşık bir saat devam etti. Akabinde beni aşağıya indirdiler. Bir süre geçtikten sonra bana
avukatın geldi dediler. Ben avukatım Ömer Yetim ile görüştüm zaman gözaltına alındıktan bu yana 3
gün geçtiğini anladım. Çünkü bundan önce kaç gün geçtiğini anlamadım. Daha sonraki süreçte
Herhangi bir kötü muamele yaşamadım. Ben bugün yani 29.05.2019 tarihinde Sulh Ceza hâkimliğinde
serbest bırakıldım. O tarihe kadar gözaltındaydım.’’

*24.05.2019 tarihinde mağdur S.Y. beyanında özetle şunları belirtmiştir:
"18.05.2019 cumartesi günü gece saat 03.00 civarlarında oturduğum Koçhisar mahallesinde gözaltına
alındım. Gelenler özel harekât polisiydi. Yeğenim U. Y.'nin elleri arkadan kelepçeleyip betonun
üzerine sırtüstü yatırdılar. Onu darp ettiler. Abim E. ve beni askeri araca koydular. Araca koyarken
ellerimizi arkadan kelepçelediler. Daha sonra Yaylak Jandarma Karakolu'na götürüldük. Karakola
getirdiğimizde saat gündüz 7-8 civarıydı. O saate kadar köyde bekledik. Bizimle beraber toplam 16
kişi askeri araçta vardı. Jandarma Karakolu'nda bizi tek sıra halinde diziler. Ilk başta ayaküstü bizi ters
kelepçeli sıraya dizilmişlerdi. Sonra arkadan bize tekme atarak yüzüstü yere yatırdılar. Başımıza,
ayaklarımıza, sırtımıza botlarla bastılar. Silah dipçikleri ile bize vuruyorlardı. Bu yaklaşık 20 dakika
sürdü. Jandarma Karakolu'nda sürekli bize sinkaflı küfürler ediyorlardı. Bizi vurduklarında yaşamını
yitiren polisi bizim şehit ettiğimizi söylüyorlardı. Fakat halen niye orada bulunduğumu bilmiyordum.
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Jandarma karakolundan çıkarıldıktan sonra bizi Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Karakolda
dövmeleri sebebiyle yaralanan dizimi, sol omzumu, sırtımı, başımı ve çene bölgemi pansuman edip
sargı beziyle sardılar. Hastanede yüzümü yıkayıp ihtiyacımı gidermek için lavaboya gittim. Orada
tuvaletin kapısını kapatmama da izin vermediler. Bozova Devlet Hastanesi'nde röntgenimi çektiler.
Ancak raporu göremedim. Bozova Hastanesi'nden çıkarıldıktan sonra bizi Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet
Hastanesi'ne götürdüler. Burada bizi muayene etmediler. Bize ayaküstü bakıp gönderdiler. Burada
darp edilip edilmediğimiz sorulmadı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinden çıkarıldıktan sonra cumartesi
günü saat 11-12 civarıydı TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildik. TEM şubede yaklaşık bir hafta
gözaltında kaldım. TEM şubede bana işkence yapılmadı. Bana sadece Yaylak Jandarma Karakolu'nda
işkence yapıldı. TEM şubede bana işkence yapılmadı ancak diğer gözaltındaki kişilere işkence
yapılıyordu. Ben bunlara şahidim sürekli insan çığlıkları duyuyordum. İfademde korktuğum için bana
yapılan bu muameleyi söyleyemedim."

*24.05.2019 tarihinde mağdur M.H.Ç. beyanında özetle şunları belirtmiştir:
“20.05.2019 tarihinde sabah 05.30 saatlerinde yataktan kaldırıldım. Beni uyandıranlar jandarmaydı.
Gömleğimi ve ayakkabılarımı bile giymeme izin verilmedi. Üzerimde atletim ayaklarımda
terliklerimle zorla zırhlı araca bindirildim, amcamlara götürüldüm burada ben aracın içerisinde iken
amcamın evinde arama yaptılar. Amcam ve iki kuzenimi de gözaltına aldılar, buradan Dutluca
jandarma karakoluna götürüldük. Dutluca karakolunda mutfak bölümünde tutuldum görevliler
babamın nerede olduğunu soruyorlardı. Ben babamın nerede olduğunu bilmiyordum, daha sonra sivil
polisler geldi karakola bunların bir kısmını hatırlıyorum hepsi uzun boylu ve sakallıydı. Burada 4-5
polis beni dövdü yüzüme bardak ve tuzluk fırlattılar. Annem ve kız kardeşime küfür ediyorlardı
buradaki şiddeti uzun süre devam ettirdiler ha bire : “Orospu çocuğu ananı sikeriz” diyorlardı 6.30’da
karakolda başlayan bu şiddet böyle devam etti. Sağ omzundan yaralanmama neden oldu, yerden
sürüklendim yüzüme copla vuruyorlardı. Karakolun mutfak bölümünden başka bir odaya alındım,
bulunduğum odada yaklaşık on kişi vardı odada yere attılar yüzüme tekmelediler, karnıma, belime
vurdular. Polislerden biri testislerimi tutup sıktı, bacaklarımdan tutup ayırıyorlardı. Daha sonra
salonun ortasına bir sandalye koydular sırtüstü yatırıp ayaklarını bu sandalyenin üstüne koydular
ayaklarıma copla vurdular, bu sırada ayaklarıma su döküp copladılar, kalkmamı istediler.
Kalkamadım ayaklarımın acısından yürüyemiyordum, iki sivil polis kollarıma girdiler tekrar mutfak
bölümüne götürdüler farklı iki sivil polis geldi bunlarda yüzüme vurdular. Beni tutup duvara vurdular
bu durum da yarım saat sürdü karakoldan çıkarıldık, Bozova devlet Hastanesi'ne götürüldük, doktor
odasına girdik. İçeride bir asker bizimle bulunuyordu doktor bir şeyimiz var mı diye sordu, hiçbir şey
diyemedim bu konu aldığı rapora nasıl yansıdı bilmiyorum. Bozova devlet hastanesinden Şanlıurfa
500 yataklı Devlet Hastanesi'ne götürüldük. Doktor odasına girdik içeride 4-5 jandarma, polis ve
doktor vardı, doktor bir şeyiniz var mı diye sordu bir şey diyemedim. Buradan çıkarılarak Karaköprü
tem şubeye götürüldük biz toplam yedi kişiydik şubede üst araması yapıldı, nezarethaneye alındım.
Burada sekiz kişi kalıyorduk. Çok küçük bir alandı uzanacak yer bulamıyorduk, nezarethaneye
alındığım gün akşamüzeri iki polis beni sorguya aldılar. Burada bana sorular sordular, orospu çocuğu,
dediler bir şey bilmediğimi söyledim. Annemle kız kardeşime tecavüz etmekle tehdit ettiler, bu sırada
annemle kız kardeşimde gözaltında bulunuyordu. Bu anlattığım kısım 20 dakika kadar sürdü, tekrar
nezarete götürüldüm yaklaşık 1 saat sonra tekrar nezarethaneden alındım. Bir kişi kafamdan bastırarak
nezarethane katından iki kat yukarı çıkardı. İçinden geçtiğimiz odada dosyaları vardı, dosya odada
ellerimi arkadan bir bezle çok sıkı bir şekilde bağladılar, gözlerimi başıma bir bez çuval geçirdikten
sonra bağladılar. Koluma girerek 15-20 metre yürüttüler, başım öne eğik olduğu için o odada başka
kimse olup olmadığını bilmiyorum. Beni bağlayıp başıma çuval geçiren kişiyi görmedim koridorda
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yürürken başka kişilerin olduğunu duydum, bir odaya götürdüler ayaktayken ayağımı bağladılar.
Odada 5-6 kişi olduğunu tahmin ediyorum. Ayaktayken pijamamı ve çamaşırımı indirdiler ellerim
arkamdan bağlı bir şekilde yere yatırdılar, küfür ettiler babamla ilgili sorular sordular, bilmiyorum
bilgim yok dedim. Bu esnada biri ayağıyla göğsüme basıyordu, sonra bir kişi göğsüme oturdu
içlerinden birine başkan diye hitap ediyorlardı. Biri hala göğsümde oturuyordu biri de ayaklarıma
oturmuştu. Cinsel organıma bir iki kişi tarafından aynı anda sivri uçlu metal ne olduğunu anlamadığım
bir şeyle elektrik verdiler nefesim kesildi, öleceğimi düşündüm. Bağırıyordum, ağlıyordum
hatırlamadığım aralıklarla bana aynı şekilde elektrik verdiler, bir ara kendimden geçtim yaklaşık 1 saat
sürdüğünü düşünüyordum. Omuzlarımda çok ağrıyordu, çünkü biri göğsüme oturmuştu. Kollarımı
arkadan bağlı iken yaşattılar bunları, konuşacak ya da yürüyecek halde değildim. Başka bir odaya
sürükleyerek götürdüler pijamamın nasıl giydirildiğini bile hatırlamıyorum. Götürüldüğüm bu odada
ayaklarımdaki bağı çözdüler ayakta duracak durumda değildim, yere oturttular biraz bu durumda
beklettiler daha sonra yeniden bir odaya götürdüler. İki kişinin kollarımdan tutarak götürdüklerini,
odanın elektrik verdikleri oda olduğunu düşünüyorum. Burada birçok küfür ettiler ayakta duracak ve
konuşacak halde değildim, bir süre sonra iki kişi koluma girip beni dosyalı odaya götürdüler.
Başımdaki çuvalı çıkardılar, kollarımdaki bağı çözdüler, başımdan bastırıp bir şeyleri görmemi
engelliyorlardı. Burada bir kişi koluma girip beni nezarete götürdü benden sonra da diğer nezaretteki
arkadaşlarımı da götürüp getiriyorlardı. Diğer gün avukatım geldikten sonra beni bir daha almadılar.
Benimle aynı nezarette olanlara da çok kötü şeyler yaptıklarını, götürülüp getirildikten sonra
anlatmaları neticesinde öğrendim. Belirtilerini de görüyordum. İfademin alınacağı gün polisler bana
avukatımın gelmeyeceğini söylediler, sonra avukatım geldiğinde bana bu söylediklerinin doğru olup
olmadığını söyledi. Polisler istersem bana CMK’ dan avukat atanabileceğini söylediler. Ben de kabul
ettim sonra benim özel avukatım geldi ben hiçbir suç işlemedim bu zamandır uğradığım hakaret çok
gücüme gidiyor, ailem ve kendim için endişeleniyorum hukuki yardım ve desteğinizi istiyorum.

23.05.2019 tarihinde Ş.Urfa Barosu İnsan Hakları Merkezi’nde mağdur R.D. ile yapılan
görüşmede beyanında özetle şu hususları belirtmiştir;
20.05.2019 tarihinde sabah saatlerinde polisler eve geldi. Evimizi darmadağın ettiler. Kolumu
çekiştirerek içeri geçti. Başka bir polis benden silah saklıyor olabilirsin diye evde bulunan kasanın
anahtarını istedi. Daha sonra bana orospu diye hitap etti. Yanıma gelen polisler kafama silah dayayıp
doğru söyle silahları nerde saklıyorsun diyerek beni darp etmeye başladılar. Yüzüme de iki yumruk
attılar. Babamın balıkçı olması sebebiyle tekneye taktığı Türk bayrağını görünce bu bayrak ne geziyor
diye sordular. Ben de bu bayrak hepimizin dedim. Sonra bana bu bayrağı ‘’amına sokarım’’dedi. Daha
sonra kahkaha atmaya başladılar. Bizi Dutluca karakoluna götürdüler. Saatlerce dolmuşun içinde
beklettiler. Dolmuşta ben, annem, kuzenim A., iki kardeşim ve amcam da karakolun içindeydiler.
Karakolda kardeşlerimi yere yatırıp kafalarına basmaya başladılar. Daha sonra araçta bulunan iki siyah
copu da alıp karakolun içine girdiler. Daha sonra bizi darp-cebir raporu için hastaneye götürdüler.
Burada doktor yeterli muayeneyi yapmadı. Burada işimiz bittikten sonra adını daha sonra öğrendiğim
Ş.Urfa TEM Şube’ye getirdiler. Burada bize ‘’orospular, başınızı eğin’’ şeklinde hitaplarda bulunup
bizleri alt kattaki nezarethaneye götürdüler. Bir kaç saat sonra bana sorular sormaya başlayıp evinize
kimseyi barındırdınız mı dediler. Ben de yemin ederek yok dedim. Bana seni genç biri tanıyor dediler.
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Ben de kimseyi tanımadığımı söyledim. Bunu söyledikten sonra beni yukarı kata götürdüler. Burada
önce ters kelepçe takıp başıma siyah bir bez tarzı çuval geçirdikten sonra gözlerimi bantladılar. Bunu
yaptıktan sonra beni sırt üstü yere fırlattılar. Ben yerdeyken boğazıma, kafama, bacaklarıma bastılar.
Sonra yüz üstü yatırdılar. Ters kelepçe takılıyken kollarımı yukarı çektiler. Kafama tekme attılar.
Sinkaflı küfürler ettiler. Nezarethanede ben, annem ve tanımadığım 5(beş) kadınla birlikte kaldık.
Odanın küçük olması sebebiyle sıkışık bir şekilde kalabildik. O gece iftardan sonra saat 9-10 gibi
nezarethaneye gelip erkekleri işkence yapmaya götürüyorlardı. Götürürken sinkaflı küfürler(ananızı
siktiklerim, ne bağırıyorsunuz) ediyorlardı. Bu durum sabaha kadar sürüyordu. Her geldiklerinde kapı
sesi ve bağırış sesleri geldiği için uyuyamıyorduk. İki erkek kardeşim annem, amcam ve tanımadığım
insanlar vardı. Hepsine işkence yapılıyordu. Annem yaşlıydı ve her çağırdıklarında korkuyordu.
Hepimiz korku ve endişe içerisindeydik. Acaba bu sefer bize ne yapacaklar bizi öldürecekler mi diye
endişeleniyorduk. 2. Gün saat 18.30 sıralarında ailemin gönderdiği avukatla görüşmeye çıktım. Bu
görüşmeden 2 saat önce beni işkenceye götürmüşlerdi. İşkence sırasında sen iftarını aç sana yukarda
elektrik vereceğim dediler. Beni işkenceye götürürlerken bir polis diğer polise bir kusur bırakma diye
telkinlerde bulundu. Beni götüren polis sarışın, orta boylardaydı. Sarışına emir veren erkek polis de
orta boylardaydı. Sarışın polis beni erkek bir polise teslim etti. O sırada başıma çuval geçirdiler. Diz
çöktürdüler. Bana köpek baban nerde diye sorunca ben de 2 gün önce balığa çıktığını söyledim. Ondan
1-2 gün önce iftarda geldikten sonra babam TV izliyordu. Daha sonra da babamı göremedim. Daha
sonra eteğimi ve pijamamı çıkardılar. Bacaklarıma ve bacak arama, ayaklarıma, kollarıma, kasıklarıma
elektrik verdiler. Bana evli misin diye sordu ben de evet evliyim dedim. Kocan nerde diye sordu
yurtdışında olduğunu söyledim. Sana para gönderiyor mu, 4 yıldır kocasız nasıl yaşıyorsun, sevgilin
var mı , sen nasıl dayanıyorsun,’’seni sikerim’’ diye küfretti.Dizüstü çökülü vaziyetteyken bir kişi
bana tekme atmaya başladı.İç organlarının yerini değiştireceğim dedi.Daha sonra bu orospu kahpeyi
aşağı götürün.Vuruyoruz vuruyoruz domuz gibi hiçbir şey hissetmiyor.Başımdaki çuvalı
çıkarmadılar.Beni aşağıya götürmesi için polisi çağırdı.Beni aşağıya nezarethaneye
götürdüler.Yanımızda kalan kadınlar çırılçıplak soyup elektrik vermişler.Cinsel bölgelerine,meme
uçlarına elektrik vermişler.Yanımızda bulunan genç kadına küfürler ettiler.Onu soymaya
çalışmışlar.Herkese çeşit çeşit işkenceler yapıldı.2 kardeşim halen içerde işkence görüyor.Hayati
tehlikeleri var endişeleniyoruz.Bize bunları yapan kim bilir kardeşlerimize ne yapar.Babamın nerde
olduğunu bilmiyoruz.Çok endişeliyim.Bundan sonra da bize tekrar bir şey yaparlar mı
bilemiyoruz.Çok korkuyoruz.

29.05.2019 tarihinde Baromuza başvuran mağdur M.P. ile yapılan görüşmede beyanında özetle
şu hususları belirtmiştir;
Sabah saat 06.00-06.30 sıralarında özel harekâtçılar evimize gelip arama yaptılar. Sonra beni
kelepçeleyip TEM Şubeye getirdiler. Sonra Ş.Urfa Tem Şube ye gelmeden önce ilk olarak Bozova
Devlet Hastanesi’ne ondan sonra da Ş.Urfa M. Akif İnan(500 yataklı) Hastanesi’ne rapor için
götürdüler. Tem şubeye getirildiğim günün ilk akşamı gözlerimi kapatıp ellerimi arkadan
kelepçeleyerek iki-üç kat yukarıya bir odaya götürüp sorguya çektiler. Bu sorgu sırasında bana işkence
yapılmadı. Sorgu bitiminde beni nezarethaneye götürdüler. Üç gece sonra beni yine gözlerimi bağlayıp
ellerimi de arkadan kelepçeleyerek aynı yere götürdüler. Bu defa ilk olarak ağzıma kalın bir bez
koyarak beni belden-aşağı soyup yere yatırdılar. Sonra cinsel organıma iki defa her defasında yaklaşık
bir dakika olmak üzere elektrik verildi. Elektrik verildiği sırada bu bölgeye gelen teröristleri gördün
mü şeklinde soru sordular. Tahmin ettiğim kadarıyla işkence yapılan odada on-on beş dakika kaldım.
İkinci defa elektriğin verilmesinden sonra ağzımdaki bezi çıkardılar. Beni odanın içerisinde biraz
yürüttükten sonra ellerimi ve gözlerimi açarak tekrar nezarethaneye indirdiler. Sonrasında herhangi bir
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işkenceye uğramadım. Bana verilen elektrikten dolayı kasıklarım halen ağrımakta olup psikolojik
olarak rahatsızlık yaşıyorum. Hayatımın hiçbir evresinde bana bu şekilde işkence yapılmamıştır. Bana
yapılan işkence ve kötü muamelenin Ş.Urfa Barosu-İnsan Hakları Merkezi’nce takip edilmesini talep
ederim.
29.05.2019 tarihinde Baromuza başvuran mağdur G.A. beyanında özetle;
‘’18.05.09 tarihinde Gece 02.00 de eşim ile damda uyuyorduk. Silah sesleri ile uyandık, ne olduğunu
anlamadık. Aşağı inerken gördüğümde özel harekâtçılar tarafından evimiz ablukaya alınmıştı. Etrafı
sarılmıştı bağırarak açın kapıyı açmazsanız ateş edeceğiz, dediler. Biz de kapıyı açtık ben, kocam,
kayınbabam, kayınvalidem ve görümcem ile beraber aynı evdeydik. Bir de yaşlı bir misafirimiz vardı,
bize direkt yere yatın dediler bizde yüzüstü yere yattık. Bize yukarıda evde kimsenin olup olmadığını
sordular, biz de evde yaşlı bir misafirimizin olduğunu söyledik. Onlar nerede olduğunu sordular, biz
de yukarıda olduğunu söyledik. Özel harekatçılar ellerindeki fenerle evin camına tuttular, misafirimiz
70 yaşlarında çok yaşlı biri olduğu için tek başına aşağı inemedi. Özel harekâtçılar yukarı çıkıp küfür
ederek: ‘’Orospu çocuğu sen niye inmiyorsun? ‘’ diyerek yaşlı adamı ite kaka hırpalayarak, döverek
aşağı yanımıza indirdiler. Aynı şekilde yaşlı adamı da yüzüstü iterek yanımıza attılar daha sonra kayın
babama doğru gidip tekme tokat, kafasına, cinsel organına, koluna, bacağına nereye denk gelirse
vurmaya başladılar. Dört beş kişi birden birlikte dövüyordu. Yüzümüz yere doğru yüzüstü olduğu için
ve vuranların yüzlerinde maske olduğu için yüzlerini göremedim kayınbabamın cinsel organına tekme
ile vururken neden çocuk yaptın şeklinde söylendi bulundular, kayın babam her bir tekmede bağırıyor
ve inliyordu. Ondan sonra aynı dört beş kişi kocama yöneldi, aynı şekilde kocama da ‘’orospu
çocukları, piç kuruları’’ diyerek kocama vurmaya başladılar. Misafirimiz olan yaşlı adama da aynı
şekilde küfür, tekme tokat giriştiler. Misafirimiz yaşlı adamdan sonra bana ve görümceme yöneldiler.
‘’Evde vurulan kişileri siz mi evinize aldınız? ‘’ dediler. Sürekli ‘’Siz bir şey biliyor musunuz ?’’ diye
bağırıp çağırıp hakaret ediyorlardı. 02.00 dan 07.30'a kadar bahçede yüzüstü yatırıp hepimize işkence
yaptılar, kalkmamıza izin vermediler. Yedi buçukta ambulanslar geldi kayınbabam kanlar içindeydi
polisler bilincinin kapalı olduğunu söylediler, ilk başta onu götürdüler. Durumu ağır olduğu için.
Sonra eşimi aldılar o anda kafamı kaldırdım kayınbabamın yattığı yerler kanlar içindeydi, kocamı
metrelerce sürükleyerek götürdüler kocamın yüzü kanlar içindeydi çok kötü görünüyordu. Kendinde
değildi, kayınvalidem onlara, niye dönüyorsunuz ne yaptık suçumuz ne dediğinde birisi hızla gelip
tekme ile yüzüne vurdu, daha sonra yüzü kanlar içinde kaldı görümcem ile korkudan sesimizi
çıkaramıyorduk,çıkarsaydık bizi de döveceklerdi. Eşimden sonra yaşlı misafirimizi de aldılar o da aynı
şekilde yüzü gözü kanlar içindeydi, onları ambulans ile götürdükten sonra ben ile görümcemi de
ambulans ile aldılar, bizi götürürken evimizin bahçesi balkonu hala özel harekât polisleri ile doluydu.
Bizi Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdüler, orası olduğunu tahmin ediyorum acile gittik. Ben
görümce acile girdiğimde bizden önce getirilen eşim ve misafirimiz gördüm. Sedyenin üzerinde
yatıyorlardı baygın haldeydiler, kapı girişi koridor gibi bir yerde ben ve görümcem içeri girdik.
Kayınvalidem ve kocamı gördüm acilde aynı yere aldılar bizi, ellerimiz arkadan kelepçeliydi.
Hepimizi ayakta tuttular, bizi çok tutmadılar. İçeride 3 kadın polis 2 erkek polis vardı. Doktor içeri
girip çıkıyordu eşimi acilde dövdüler onu döverken doktor da gördü. Yaklaşık bir saat boyunca eşimi
acilde dövdüler. O esnada kayın babamı görmedim, durumu ağır olduğu için yoğun bakıma
götürdüklerini söylediler. Kadın polislere nasıl olduğunu sorduğumuzda inşallah ölür, dediler daha
sonra hepimizi bir minibüsle Urfa'ya getirdiler. Misafirimiz bizimle getirmediler beni eşimi
kayınvalidemi, kayınbabamı ve görümcemi Urfa TEM şubeye getirdiler. Bizi içeriye alır almaz orospu
çocukları vatan hainleri diyerek alt kata götürdüler alt katta hepimizi bir köşeye atıp birbirinize
bakmayın diyerek 1 saate yakın ayakta beklettiler. Biz orada beklerken kayınvalidemi yukarı götürüp
işkence yaptılar, aşağı indiğinde bana gizlice kendisine elektrik verdiklerini söyledi. Pek
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konuşamıyordum, meme uçlarına cinsel organına elektrik verdiklerini, beline de tekme attıklarını
söyledi. Sonra beni kaynanamı ve görümcem F. A.’yı, K. K. da bizimle aynı koğuştaydı. Sonra beni
çağırdılar. Beni avukat görüş odasına aldılar, karanlıkta benimle konuşmaya başladı :
‘’ Bildiklerini anlat yoksa seni de yukarı götürürler, kaynana yaptıkları gibi sana da işkence yaparlar.‘’
dedi. Bana bazı fotoğraflar gösterdiler bu şahısları tanıyıp tanımadığımı sordu. Senin evine gelmişler
niye söylemiyorsun? dedi. Ben de görseydim söylerdim tanımıyorum dedim ertesi gün benim
hücreden alıp üst kata götürdüler, beni bir kadın polis götürdü. O anda arkadan bir erkek polis de
omuzlarımdan tutup: ‘’ Dur kımıldama arkanı dönme! ‘’ deyip başıma siyah bir çuval geçirdi, ters
kelepçe taktılar. Beni yukarı bir odaya götürdü kapı açılır açılmaz birisi: ‘’ Getir onu sikeceğim. ‘’
dedi sonra diz çöktürdü. Sen kocanı nereden tanıyorsun, kayınbaban bir Apocu ‘dur, olayı bilmediğimi
görmediğimi söyledim. Sonra beni oradan alıp başka bir odaya götürdü, yüzüm kapalı bir şekildeydim.
Odanın önünde kapıyı açıp bana işkence sesleri dinlettiler. İnlemeler, bağırmalar duyduğum sesler biri
kocam diğeri de Z. A.’ya aitti. Sonra beni başka bir odaya götürdüler, birden fazla kişinin olduğunu
hissettim birden fazla fısıltı vardı. Tekrar bana sorular sordular ben de bir şey bilmediğimi söyledim,
sırtıma yumrukla vurmaya başladılar. Birisi boğazımı sıkmaya başladı nefes alamadım. Sonra
ayaklarını uzat dedi, uzattım. Ayağımın altına elektrik verdiler başka biri de eliyle ağzımı kapattı,
sonra da ayağa kalk dediler. İki ayağımı bağladılar. Ben ayaktayken üzerimdeki şalvarı çıkardılar
bacaklarıma elektrik vermeye başladılar daha sonra beni hücreye tekrar götürdüler. İki akşam önce F.
A.’yı çağırdılar ona da aynı şeyleri sormuşlar, o da bilmiyorum kimseyi görmedim demiş. Ona: ‘’ Sen
kahpesin sen orospusun evde öldürenlerden kesin çocuk yapmışsındır, çocuklarının babası onlardır.’’
demişler. F.A. bana bu şekilde aktardı. Onun saçından tutup fahişesin deyip dövmüşler ellerine ve
ayaklarına elektrik vermişler, gözaltına alınan 10 kişi arasında benle kocamı alıp bir odaya götürdüler.
Bakın sizin dışınızda kimseye böyle kıyaklar yapmıyoruz dediler. Kocam tehdit altındaydı, bunun iyi
niyetle yapıldığını düşünmüyorum. 29.05.2019 tarihinde adliye Sulh Ceza hâkimliğine sevk edildim,
serbest bırakıldıktan sonra gözlüklü sakallı yaşlı bir polis bana: ‘’ Kocan dışında hiç kimseyle
telefonla dahi konuşmayacaksın’’ dedi. Daha sonra çok tedirgin oldum, avukatımı yanıma çağırdım.
Saat 16.30 sıralarıydı.

24.05.2019 tarihinde baromuz insan hakları merkezine başvuran mağdur A.Y. beyan ettiği
üzere özetle;
18.05.2019 günü sabah Saat 04.00 civarında özel harekâtçılar köye geldi. Pencereden dışarı
baktığımda dışarısı polislerle doluydu. Bir polis bana: ‘’ Pencereyi kapat, perdeyi çek, dışarı çıkma!’’
dedi. Daha sonra tekmeyle kapıyı vurup evin içine girdiler. Kimliğimi istediler, gözaltındasın deyip
yürü dediler. O esnada bana orospu çocuğu diyerek hakarette bulundular. Sonra beni döve döve evden
dışarı çıkardılar. Kardeşim E. Y.'nin evine götürdüler. Oraya gittiğinde kardeşimi dövüyorlardı,
yeğenim U.Y.’nin ters kelepçe yapmışlardı. Daha sonra benden telefonumu istediler, ben de verdim
beni bir sandalyeye oturup sesini çıkarma dediler. Sonra beni de ters kelepçe ile kardeşim ve yeğenim
ile birlikte polis minibüsüne bindirdiler. Minibüs içinde bizi dövmeye başladılar, sonrasında Yayla
Jandarma Karakolu'na götürdüler, bizi orada indirip bahçede yüzükoyun ters kelepçe ile yere
yatırdılar. Bize: ‘’Orospu çocukları yüzünüzden askerimiz şehit oldu.’’ Dediler. Bizi yere dizip
üstümüze basarak gidip geliyorlardı, yüzümüze vuruyorlardı. Vücudumuzun her yerini
tekmeliyorlardı. Yaklaşık yarım saat karakolun bahçesinde kaldık, sonra bizi Bozova Devlet
Hastanesi'ne götürdüler. Polis eşliğinde bizi doktorun odasına götürdüler. Doktor bize bir şey sormadı
hiçbir şey yapmadı. Sonra bizi oradan alıp Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Bizi orada
doktor odasına götürdüler orada da doktorlar bize bir şey demedi muayene etmedi. Hastaneden
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çıkarken bizi itip, küfür edip ‘’ sesinizi çıkarmayın’’ dediler. Oradan da bizi TEM şubeye götürdüler.
TEM şube önünde bizi döve döve binanın içine aldılar. Yüzümüzü duvara dayadılar. Sonra bizi
bodrum katında hücreye koydular. O esnada başıma bir çuval geçirdiler, ayaklarımı da bağladılar,
orada elbisemi soydular. Beni çırılçıplak hale getirdiler, sonra kaç kişi olduklarını bilmediğim
polisler beni dövmeye başladılar. Küfür de ediyorlardı. O esnada tel bir ipi boynuma, ayaklarıma
bağladılar. Beni yüzüstü yatırdılar ve o iple yukarı doğru çekmeye başladılar. Nefesim tam kesilince
beni geri yere bırakıyorlardı sonra orada bayıldım kendime geldiğimde sırtıma ve böbrek kısmına
tekmeler vurmaya başladılar. Bana : ‘’ Biz şimdi seni ameliyat edeceğiz, bu teröristler arkadaşımızı
öldürdü. Siz bunları tanıyor musunuz? ‘’ dedi ben tanımıyorum dedim. Beni sırtüstü yatırdılar ellerim
ve ayaklarım halen bağlıydı. Sonra cinsel organıma elektrik vermeye başladılar ben o esnada bağırıp
çağırıyordum, kendimi kaybedene kadar elektrik veriyorlardı. Bu işlem defalarca tekrarladı. Elektriği
kesince de göğsüme basmaya başladılar, bacaklarına da bas, diyorlardı. Göğsüme tekrar elektrik
vermeye başladılar, bana elbiseni giy dediler. Elbiselerimi giyemeden yere düştüm. Beni yerde
sürükleyerek koridora çıkardılar. Bana 5 dakika içinde bu elbiselerini giyeceksin, dediler. Zorlanarak
elbiselerini giydim. Başımdaki çuvalı çıkardılar yerde sürüklemeye başladılar, tekrar bazı günlerde
bizi tuvalete götürürken başımızı eğip götürüyorlardı. Sonraki günlerde beni dövmediler, bize küçük
bir şişe su verip bunu bir günde içeceksiniz başka su yok diyorlardı. Sonra TEM şubeye doktor geldi
bana darp izi var mı diye sordu, doktora korkudan bir şey diyemedim. Doktor ismi mi sorup gitti
sonrasında 24.05.2019 tarihinde bizi mahkemeye çıkardılar serbest bırakıldım”

***HEYETİMİZ GÖZALTINDA BULUNAN VE YAŞLARI 13,15,17 OLAN ÇOCUKLARIN
DURUMUNU YAKINDAN TAKİP ETMİŞTİR.ÇOCUKLAR 22.05.2019 TARİHİNDE
ŞANLIURFA ADLİYESİNE GETİRİLMİŞLERDİR.SAVCILIK ÇOCUKLARIN İFADESİNİ
ALDIKTAN SONRA GÖZALTI SÜRESİNİ UZATMA TALEBİYLE SULH CEZA
HAKİMLİĞİNE SEVK ETMİŞTİR.SULH CEZA HAKİMLİĞİ TARAFINDAN TALEP
REDDEDİLEREK ÇOCUKLAR SERBEST BIRAKILMIŞTIR. ÇOCUKLARIN ELLERİ
ARKADAN BAĞLI OLAN ANNE VE BABALARININ DA
ORADA OLMASI VE
ÇOCUKLARIN BU DURUMU GÖRMELERİ SEBEBİYLE SÜREKLİ AĞLADIKLARI
GÖZLEMLENMİŞTİR.ÇOCUKLARIN YAŞAMIŞ OLABİLECEĞİ TRAVMA İHTİMALİNE
KARŞIN ÇOCUKLARA OLAYA İLİŞKİN SORU SORULMAMIŞTIR.***

HEYETİMİZİN ÇATIŞMANIN ÇIKTIĞI MAHALLEDE YAPMIŞ OLDUĞU İNCELEME VE
GÖZLEMLER
30 Haziran 2019 tarihinde Halfeti ilçesinden köyü bilen yöreden bir kişinin katılımı ile Dergili (Derto)
Köyü’ne geçildi. Yaklaşık 15.20 da köy girişine gelindiğinde kontrol ve arama noktasına dönüştürülen
bir barikat ile karşılaşıldı. Heyet olarak geldiğimizi belirttikten sonra yapılmak istenen GBT kontrolüne
izin vermememiz sebebi ile kısa bir süre savcılık ile yapılan görüşme sonrası kimlik bilgilerimizin
tutanak altına alınacağı söylenmekle, kimlik bilgileri alındıktan sonra olay nedeni ile evleri basılan A.
ailesinin birbirine yakın mesafelerde olan evlerine geçildi. Bu işlemler sırasında sürekli kamera çekimi
ile heyette yer alanlar ayrı ayrı kayıt altına da alınıyordu. 15.33’te bu işlemler bittikten sonra siyah bir
binek sivil polis aracı tarafından gittiğimiz yerlere de eşlik edildi.
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Mağdurlardan Z. A.’nın serbest bırakılan kızı ve gelininin evlerinde kalmadıkları ve yakınlarının
yanlarında olması sebebi ile onların gelişiyle Z. A’ya ait olan evin olduğu yere gidildi. Meydana gelen
olay sonrası gözaltına alınıp salıverilen kızı R. K. A., gelini ve B.A’nın eşi G. A. ile görüşüldü.
Hem gözaltında kötü muamele mağdurları ve köy halkının beyanları ise oluşan kontrol noktası ve
köyde dolaşan sivil araçların ve ekiplerin dolaşması sebebi ile bir korku ve gerilim ortamının halen
devam ettiği ve gözaltından çıkanların ise evlerinde dahi kalamadıklarını da özellikle beyan
etmişlerdir.
Evin bahçesinde taş duvar yanında ve duvarda birbirine yakın mesafede yoğun kurumuş kan izlerinin
olduğu tüm heyetimiz tarafından da gözlendi.
Mağdurlardan G. A’nın halen yaşananları anlatır iken gözlerinin dolduğunu ve bu yaşanan hiç bir şeyi
hak etmediklerini de ısrarla defalarca beyan etmiştir.
Hem kendileri hem de gözaltındaki diğer kişilerle ilgili tanıklıklarını ayrıntıları ile anlatmışlardır.
Gece saat 02.00 sıralarında silah sesleriyle beraber evlerinin de etrafı sarılmakla teslim olmaları
istenmiş ve evde olan aile mensupları ve bir misafirleri ile bahçe içerisinde kanların olduğu yerde
A.A.’nın , B.A. ile gece saat 02.00 dan sabah saatlerine kadar darp dildiğini ve herkesin de ağır
hakaretlere maruz bırakıldıklarını, yüzükoyun bir şekilde yerde bekletildiklerini ve ayaklarla da
sırtlarına basılarak darp edildiklerini ve A.A.’nın başının duvara vurulduğunu ve tekme ve tokatlarla
darp edildiğini,bilincini kaybettiğini ve sabaha karşı da ambulans çağrıldığını ve M.’nin de çok kötü
şekilde darp edildiğini başlarını kaldırmalarına izin verilmediğini beyan etmişlerdir. Yapmayın diyen
G.A ise yerde ağır bir şekilde darp edildiğini belirtmişlerdir.
Ayrı ayrı ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine götürüldüklerini ve bu esnada izole edilmiş ve
sedyelerin olduğu bir alanda da şiddete uğradıklarını ve evden alınan A.A müşadeye alınıp halen
bilincinin kapalı olduğunu ve diğer gözaltına alınanların da hastane içerisinde de yerde darp
edildiklerini ve doktorların da hiç bir şey yapmadığını ve oraya sanki bir işkencehaneye gittiklerini
beyan etmişlerdir.
Bir minibüs ile kelepçeli bir halde Urfa’ya getirildiklerini ve bir alt katta nezarette tutuldukları yerin
ortasında olan boşlukta o gün akşama kadar yüzleri duvara dönük bir vaziyette bekletildiklerini
anlatmışlardır. Kadınların aynı nezarette tutulduklarını ve sürekli birilerinin aralıklarla yukarı
çıkarıldığını ve uygulanan kötü muameleyi gelen her kesin durumlarının çok kötü olması suretiyle
anladıklarını ifade etmişlerdir. L.A’nın ilk önce götürüldüğünü ve geldiğinde ise çok kötü durumda
olduğunu ve sonraki süreçlerde aralıklarla götürüldüğünü ve artık her ses geldiğinde sıçradığını ve çok
korktuğunu ayrıca öncelikle işkence görenlerin tuvalet için bile kapıyı çalmalarına götürülebilecekleri
çin izin vermeyecek kadar tedirgin olduklarını da beyan etmişlerdir.
Nezarethanelerden ikinci kata çıkarılıp nezaret sorumlusu polis memurlarının kendilerini erkek polis
memurlarına teslim ettiklerini ve dosyalı bir koridordan diğer polisin arkadan başları önde başlarına
çuval geçirildiğini ve o şekilde bir koridora çıkarıldıklarını ve bir odaya alınmak suretiyle işkencenin
yapıldığını belirtmişlerdir.
Rabia Kaplan tuvalete çıkarıldığı bir esnada ise yukardan getirilen bir kişinin koridorda ayakta
duramayacak şekilde olduğunu, koluna girilerek yürüyebildiğini o kişinin sorgu sırasında adının Y.
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olduğunu öğrendiğini ve gözaltında kendisinin ağır işkenceler görmediğini altı gün gözaltında kaldığı
sürede annesi ve diğer gözaltındaki bir çok kişinin yukarı götürüldüğünü ve avukatsız şekilde defalarca
beyanlarının alınmaya çalışıldığını beyan etmiştir.
G.A. avukatlarla görüşmelerden sonra işkence konusunda bir kamuoyu oluştuğunu öğrendiklerini
ama ondan sonra bile işkenceye götürülenlerin olduğunu ve son gün emniyette ifade işlemleri
bittikten sona bile kadınlardan F.A.’nın avukat ifadesi alındıktan sonra bile yukarı çıkarılarak işkence
gördüğünü ve çıkarılana kadar da bu muamelenin sürdüğünü ve salıverilmelerinden sonra ise şahsi
eşyalarının teslimi sırasında sakallı ve gözlüklü biraz iri ve kilolu olan polis memurunun, yaşanan
şeylerle ilgili hiçbir şey söylememeleri yönünde de baskıda da bulunduğunu beyan etmişlerdir.
Nezarette kaldıkları sürece sürekli kapıların açıldığını ve sürekli birilerinin işkenceye götürüldüğünü
duydukları ve polis memurlarının da hiç bir şekilde bu durumu hem gizlemediklerini hem de hiç
rahatsız olmadıklarını beyan etmişlerdir.
Ayrıca G.A ifade için adliyeye getirildiklerinde polisler tarafından savcının odasına avukatı olmadan
çıkarıldığını ve diğer kişiler aleyhine beyanda bulunmaya zorlandığını da ifade etmiştir.
Mağduriyetlerinin takipçisi olacaklarını belirten mağdurlarla yapılan görüşmeler esnasında bir grup
arkadaşlarımız da Z.A.’nın evine gözlemlerde bulunmak için gitmişlerdir. Çok sayıda jandarma ve polis
gözetiminde gözlemler gerçekleştirilmiştir.Çok sayıda kurşun izi olan evde dışarıdan yapılan
gözlemlerle bir yanık veya patlama izi olmadığı da heyetimizce gözlenmiştir. Etraftaki hiç bir evde de
herhangi bir kurşun ve mermi izinin olmadığı da heyetimiz tarafından gözlenmiştir. Evin kapısı Halfeti,
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18.05.2019 tarihli ve 16.50 saatli mühür tutanağı ile
mühürlendiğinden içerisi gözlemlenememiştir.
Her iki yerde gözlem ve temaslarımızdan sonra köyden araçlarımızla ayrıldığımızda Halfeti İlçe
çıkışına kadar siyah bir otomobil ve gri bir araç ile yakın mesafe takip edildik. Halfeti çıkışından Urfa
iline Baro binası önüne kadar gelişimizde sivil gri araçla da yakın mesafede taciz boyutuna varan takip
eşliğinde dönüldü.

HEYETİN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYE İLE İLGİLİ TESPİT VE KANAATLERİ






Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezimize yapılan toplam 51 mağdur/mağdur yakını
başvurusu üzerine heyetimizin yaptığı birebir görüşme,adli raporlar,ayrıntılı anlatımlar,gözlem
ve incelemeler; gözaltına alınan şahısların işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını
doğrulamaktadır.
Gözaltı süresi uzatımı sebebiyle 25.05.2019 tarihinde Şanlıurfa Nöbetçi Sulh Ceza
Hakimliğine getirilen mağdurların fiziki durumlarında işkence ve kötü muameleye maruz
kaldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından da gözlemlenmiş olup bu durum zapta geçirilmiştir.
Mağdurların gözaltına alınış esnasında mukavemet göstermemiş olmalarına rağmen gerek
kendi ikametlerinde gerekse de Halfeti ve Bozova Jandarma Karakollarında elleri arkadan
bağlanarak yüzüstü yatırılıp görevli emniyet personelleri tarafından toplu şekilde kötü
muameleye maruz bırakılmıştır. Bu muamele saatlerce sürmüştür. Söz konusu karakollardaki
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güvenlik kamera kayıtları ve mağdurların ikamet adresleri aranırken çekilen görüntüler
incelenirse bu durum açıkça görülecektir.
Olay anında yapılan baskınlarda evlere zarar verildiğini tespit etmiş bulunmaktayız.
Mağdur avukatları gözaltında bulunan müvekkilleri ile yasaya uygun şekilde
görüştürülmemişlerdir.Avukat ile müvekkili arasında vekaletname gerekmeksizin görüşme
yapılabiliyor iken görüşmeye giden avukatlara vekaletnamenin olması gerektiği dayatılmıştır.
Mağdurların gözaltına alındığı ilk günlerde avukatlar müvekkilleri ile hiç kimsenin
duymayacağı şekilde görüşmeleri gerekirken ancak bir polis nezaretinde ve Türkçe dilinde
görüşme yapabilecekleri aksi takdirde görüştürülmedikleri tespit edilmiştir. İfadeler alınmadan
önce menfaat çatışmasının varlığı söz konusu değilken bir avukatın yalnızca bir kişi ile
görüşmesi avukatlara dayatılmıştır. Bu durumun bizlerde resmi ifade işleminden önce yasak
usullerle sorgu ve mülakat yapıldığı kanaatinde olmamıza neden olmuştur.
Heyetimizle görüşmeyi reddeden soruşturmayı yürüten savcının hukuka uygun olarak süreci
yönetemediğinin kanaatindeyiz.Yasaya açıkça aykırı durumlarda hukuki refleks gösteren
avukatların bile savcılık tarafından soruşturma açmakla tehdit edildiği ve yasal taleplerin
yerine getirilmediği tespit edilmiştir.
Soruşturmanın başından sonuna kadar gerek savcılık tarafından gerekse de emrindeki kolluk
birimlerince avukatlara yönelik olumsuz tutumlarıyla yasaya uygun bir şekilde mesleklerini
icra etmek isteyen avukatlar engellenerek şüphelilerin adil yargılanma ve savunma hakkı ihlal
edilmiştir.
Savcılık ve Sorgu hakimliğine çıkartılırken bir kısım sorgularda ellerinin bağsız olması
gereken şüphelilerin elleri hakim ve savcı karşısında çözülmemiş olup ters kelepçe ile ifade ve
sorgu işlemleri yapılmıştır.
Dosya müdafilerince soruşturma esnasında tespit edilen bir çok usulsüzlük ve kötü muamele
işlemleri ile ilgili yapılan yazılı başvuruların dahi dikkate alınmadığı ve kollukça yapılan bir
çok usulsüzlüğe göz yumulduğu tespit edilmiştir.
Bir kısım sorgu tutanaklarına da yansıdığı üzere gözaltı uzatma ve değerlendirme
duruşmalarının avukatların yokluğunda yapıldığı.
Gözaltı süresince şüphelilere hekim kontrolü yapılması gerekirken hekimin Şanlıurfa Terörle
Mücadele şubesine gelip tıbbi usullere uygun muayene yapmadan darp ve cebir izi olmadığına
ilişkin rapor verildiği tespit edilmiştir. Aynı şekilde mağdurların hastanelere götürüldükleri
zaman da muayenelerin usulüne, mevzuata ve yasal zorunluluklara uygun bir şekilde
yapılmadan geri getirildikleri tespit edilmiştir.
Tüm mağdur beyanlarında geçtiği üzere Şanlıurfa Terörle Mücadele şubesinin 2. Katında arşiv
benzeri,iki yanında dosyanın olduğu bir koridordan geçip ulaşılan odanın içerisinde bir takım
kişilerin olduğu ve bu kişilerin mağdurlara işkence yaptığı anlaşılmıştır.
Mağdurların bazılarının gözaltında bulundukları süre boyunca sistematik işkenceye maruz
kaldıkları tespit edilmiştir. Dosya şüphelisi olarak gözaltına alınan bir çok mağdurun ise cinsel
işkenceye maruz kaldığı anlaşılmıştır.
Tüm mağdurların gözaltında kaldıkları süre boyunca hakarete uğradıkları ve ağır bir psikolojik
baskı altında oldukları kanaatine ulaşılmıştır.
Soruşturma esnasındaki tüm işlemlerin hem doktor muayenelerinin ve hem de ifade ve sorgu
işlemlerinin kolluk refakati ile gerçekleştirilerek şüpheli mağdurlar üzerindeki baskının,
kanuna aykırılıkların varlığı ve bu usulsüzlüklerin de sistematikleştiği tespit edilmiştir.
Gözaltına alınan çocuklara Yüksek Yarar İlkesi çerçevesinde yaklaşılması gerekirken
soruşturma savcısının tavrı, kolluk personelinin tutumu ve çocukların ailelerinin içinde
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bulunduğu durumlara şahit olmaları sebebiyle adeta istenerek çocuklar üzerinde travma
yaratıldığı tespit edilmiştir.
İşkence ve kötü muameleye uğrayanlar bu muamelenin anlatılmaması konusunda görevli bazı
polislerce tehdit edildikleri anlaşılmıştır.
Olayın yaşandığı yerde halen güvenlik tedbirlerinin olduğu ve bu durum orada yaşayan
insanlar üzerinde bir korku ve endişe yarattığı gözlemleri merkezimizce yapılmıştır.
Zaman zaman sorgu hakimliğine çıkarılan mağdurların ve avukatlarının işkence beyanları ve
buna ilişkin sorgu hakimliğine işkenceyi anlatmaları bazı hakimler tarafından engellenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER :
İnsan hak ve onurunu,özgürlüğü ve hukuku korumayı boynunun borcu bilen Şanlıurfa
Barosu olarak bir kez daha işkence ve kötü muamelenin ceza kanunumuzda cezai
yaptırıma bağlandığını ve Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa insan hakları sözleşmesinin
3. Maddesinde düzenleniş olan işkence yasağını ve insan onuruna ve haysiyetine
bağdaşmayan bir davranış olan işkencenin sorumlularının derhal yargı önüne
çıkarılması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz.
Bireyin ve yurrtaşların hak ve özgürlüklerini korumayla mükellef olduğumuz için
aşağıdaki kanaat ve önerileri paylaşma ihtiyacı duyuyoruz:
 Öncelikle Şanlıurfa’da bir takım kamu görevlileri ve onları koruyanlar tarafından
2015 yılından beri sistematik hale gelen işkencenin son bulması için başta İşkenceye
Sıfır Tolerans şiarıyla Yargısal Reformu yakın zamanda kamuoyuna açıklayan
Sn.Cumhurbaşkanı,İçişleri ve Adalet Bakanlığı sürekli beyan ettikleri işkenceye karşı
tutumlarının gereği olarak acilen Şanlıurfa’da yurttaşlara işkence ve kötü muamelede
bulunan ve onları kamunun gücüyle koruyan tüm kamu personellerinin görevden
alınıp hakkaniyete uygun,etkin bir soruşturma yapılması için gerekli talimatları
vermeleri gerekmektedir.









İşkence ile ilgili soruşturmada işkence ve kötü muameleye uğramış olan tüm dosya
şüphelisi mağdurların bir an evvel adli tıpa sevkleri yapılarak gerekli adli raporun
alınması sağlanmalıdır.
Mağdurların istikrarlı beyanlarında geçen Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesinin üst
katındaki odada kimlerin olduğu ve bu kişilerin ne zamandan beri orada insanlara
işkence yaptıkları,mağdurları kaldıkları nezaretten alıp oraya götürme talimatını
nezarethanede görevli polislere kimin verildiğinin tespitinin yapılması için
nezarethaneyi ve tüm şubeyi kaydeden güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi
gerekmektedir.
Görüntülerden de anlaşıldığı üzere Bozova Yaylak Jandarma Karakolunda yurttaşları
yüzüstü yere yatırıp botlarıyla üstlerine çıkan,kafalarını ve vücutlarını ezen ve
hakaretlerde bulunan güvenlik mensupları ile onlara bu hukuka ve insanlık onuruna
aykırı davranışları sergilerken göz yumanların derhal yargı önünde hesap vermesinin
sağlanması gerekmektedir.
Muayenelerin yapıldığı tüm hastanelerde muayene saatlerinde, ifade ve gözaltı
sürelerinin, uzatma taleplerinin tespiti sırasında da devam eden sistematikleşmiş
kanuna aykırılıkların da tespiti için Adliye kamera kayıtlarının da ayrıntılı şekilde bir
an önce tespitinin yapılarak, bu kayıtların acilen muhafaza altına alınması
sağlanmalıdır.
Başından itibaren hukuka ve usule aykırı yürütülen soruşturmada avukat
meslektaşlarımızın görevlerinin yapılmasını engellenmesi ve tehdit edilmeleri ile ilgili
acilen idari ve adli soruşturmaların başlatılması gerekmektedir.
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Heyetimiz ; Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu İnsanlık dışı ya da Onur kırıcı
muamele ve işkence ile ilgili tüm sözleşmelere uygun şekilde “Bağımsız” ulusal ve
uluslar arası denetim mekanizmalarının oluşturulması ve artık ülkemizde ve
özellikle 2015 yılından beri işkencenin sistematik hale getirildiği Şanlıurfa’da
işkencenin son bulması adına hükümeti derhal gerekli girişimlerde bulunarak bu
insanlık suçunu işleyen ve bu suça ortak olanların yargı önünde hesap vermesi
için harekete geçmeye davet etmektedir.Ayrıca tüm bu yaşananlar karşısında
sessiz kalan tüm yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.

İNSAN HAKLARI MERKEZİ
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