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Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

2002 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri 
Bilançosu 

 
I. Yaşam Hakkı Ölen  Yaralanan 
Faili Meçhul Cinayetler 75 kişi  
Yargısız Đnfazlar   

Ev Baskınları 6 kişi  
Dur Đhtarı, Rastgele ateş açma, silah kullanma yetkisinin ihlali 24 kişi 13 kişi 

Gösterilerde müdahale/aşırı güç kullanımı 2 kişi 3 kişi 
Köy Korucuları tarafından öldürülen/yaralanan 8 kişi 9 kişi 

Toplam 40 Kişi 25 kişi 
Kara Mayınları ve Sahipsiz Patlayıcılar 35 kişi 72 kişi 
Çatışmalarda Ölenler 30 kişi 4 yaralı 
Saldırıya Uğrayanlar   

Üniversite-Lise öğrencisi  48 öğrenci 
Belediye Başkan ve görevlileri  11 kişi 

Gazeteciler  28 kişi 
Sendikacı ve sendika üyeleri 3 kişi 17 kişi 

Siyasi parti Yönetici ve Üyeleri 3 kişi 79 kişi 
Sanatçılar  3 kişi 

Sivil vatandaşlar 1 kişi 23 kişi 
Toplam 7 kişi 209 kişi 

Kaybedilenler 2 kişi 
Đşkence, Kötü Muamele, Aşağılayıcı ve Đnsanlıkdışı 
Muameleye uğrayanlar 

 

Gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kalanlar 632 kişi 
Tehdit ve ajanlık teklif edilenler 94 kişi  

Toplumsal gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu dövülen 
ve yaralananlar 

150 kişi 

Toplam 876 kişi 
Gözaltında Ölüm Olayları 5 kişi 
II. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği  

Gözaltına Alınanlar 21,612 kişi 
Gözaltına alınan Sığınmacı ve Göçmenler 9605 kişi 

Toplam 31,217 kişi 
Tutuklananlar  

Yasadışı Örgüte üyelik ve yardım yataklık iddiasıyla tutuklananlar 124  
HADEP Üyelerine yönelik tutuklamalar 393 
Dilekçe Verenlere yönelik Tutuklamalar 202 

Protesto Eylemlerinden ötürü tutuklananlar 229 
Tutuklanan gazeteciler 200 

Toplam 1148 
Cezaevleri  

Saldırı- yaralanma 31 
Tedavisi engellenenler 159 

Açlık Grevi-Ölüm Orucu Sonucu Ölenler 21 
Cezaevlerinde diğer ölümler 9 

III. Đfade Özgürlüğü  
Yayını durdurulan Televizyon ve radyolar 108 radyo ve televizyon toplam 3220 gün kaptama 

cezası 
Tamamiyle kapatılan Radyo 2 adet (Mihr Radyo ve Nur Radyo) 
Uyarı alan radyo ve televizyonlar 75 Radyo ve Televizyon 
Kapatılan Gazete ve Dergiler 10 gazete ve dergi toplam 78 gün 
Kapatılan Sivil Toplum Kuruluşları  7 (1 enstitütü, 1 vakıf, 5 dernek) 



   
 

 3

Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

 

Baskına Uğrayan Kitle Örgütü, Siyasi Kuruluş, 
Yayın Organı, Kültürel Kuruluş 

 

Kitle Örgütü 9 
Siyasi Kuruluş 41 (HADEP il ve ilçe örgütleri) 
Yayın Organı 27 

Kültürel Kuruluş 6 
Toplam 83 kuruluş 

Toplatılan ve Yasaklanan yayınlar  
Kitap 23 kitap 
Dergi 61 dergi 

Gazete 80 (günlük ve haftalık gazete) 
Afiş Görsel Malzeme 5 (afiş, broşür, ajanda) 

Toplam 169 yayın 
Yasaklanan Etkinlikler 69 etkinlik (23 miting, 16 kültürel etkinlik (tiyatro, resim 

sergisi, konser), 30 şenlik ve panel) 
Düşüncelerini ifade ettikleri için haklarında hapis ve 
para cezası istenenler 

2498 kişi için 6155 yıl 8 ay hapis cezası, 108 milyar TL 
para cezası (Kürtçe eğitim için dilekçe veren 448 kişiye 
toplam 2747 yıl 3 ay hapis cezası istendi) 

Düşüncelerini ifade ettikleri için hapis ve para 
cezasına çarptırılanlar 

228 kişi için toplam 362 yıl 7 ay hapis cezası ve 144 
milyar 164 milyon TL para cezası verildi. (Kürtçe eğitim 
için dilekçe veren 7 kişiye 26 yıl 3 ay hapis cezası 
verildi) 

Anadilde eğitim istedikleri için YÖK tarafından 
okuldan uzaklaştırılan öğrenciler 

980 öğrenciye 1 hafta ile 1 yıl arasında uzaklaştırma, 
104 öğrenciye de tasdikname verildi. 

Cezaevinde bulunan düşünce suçluları 105 
Anadilde isim ile ilgili ihlaller Çocuklarına Kürtçe isim vermek isteyen 36 kişi 

hakkında dava açıldı. En az 9 kişinin başvurusu Nüfus 
Müdürlükleri tarafından geri çevrildi. 

Đnançları Nedeniyle Görevine son verilen-eğitimi 
engellenenler 

17 öğretmen açığa alındı, 296 öğrenci okuldan 
uzaklaştırma aldı, 74 öğrenciye tasdikname verilerek 
okullarla ilişkileri kesildi. 
55 öğrenci hakkında dava açıldı. 
 

 
IV. Çalışma Hayatına Đlişkin Đhlaller  
Siyasi ve ekonomik nedenlerle işten çıkarılanlar 5091 çalışan 
Haklarında soruşturma açılan kamu görevlileri 220 kamu görevlisi 
Sürgün- Görevden alma, Uzaklaştırma-Đdari Ceza 582 kamu çalışanı 
Đş kazalarında Ölenler En az 90 işçi 
Đş kazalarında yaralananlar En az 88 işçi 
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I. YAŞAM HAKKINA YÖNELĐK ĐHLALLER 
 
I.1. Faili Meçhul Cinayetler 
 
Đsmail Akman 
2 Ocak günü Đstanbul’un Kadıköy ilçesinde, Đsmail Akman adlı kişi, Yasa Caddesindeki bir işhanında bulunan çalıştığı dükkanda, bıçaklanarak  
öldürülmüş halde bulundu.  
 
Murat Kara 
4 Ocak günü Ankara’nın Ulus semtinde, Murat Kara adlı taksi şoförü, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Tek kurşun 
yarası aldığı belirlenen Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
Mevlüt Koşar 
7 Ocak günü Urfa’nın Siverek ilçesinde, A. Đpekçi caddesi üzerinde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan  üç  kişiden Mevlüt Koşar 
olay yerinde öldü. Mustafa Tili ile Kamil Karakeçi adlı kişiler yaralandı.  
 
Ali Peker 
8 Ocak günü Đstanbul’da, Ali Peker adlı kişi, Unkapanı Üsküplü caddesindeki evinde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemede, adı 
geçenin yüzünde darp izleri  olduğu görüldü. 
 
Mustafa Namık 
15 Ocak günü Đstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, emekli astsubay Mustafa Namık, ikamet ettiği villasında, pompalı bir tüfekle öldürülmüş 
halde bulundu. 
 
Ali Rıza Kıra 
30 Ocak günü  Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir gıda sanayiinde görevli Ali Rıza Kıra adlı kişi, kullandığı minibüsün içinde yakılarak öldürülmüş 
halde bulundu.  
 
Kimliği belirsiz bir kadın 
22 Ocak günü Đstanbul’un Avcılar ilçesi Firuzköy Çekmece Gölü yakınında, boğazı kesilmiş halde bir kadın cesedi bulundu. Üstünde kimlik 
çıkmayan kadın, Adli tıp morguna kaldırıldı.  
 
Kimliği belirsiz bir kişi 
28 Ocak günü Đstanbul Eminönü’nde, Kumkapı’daki bir gazinonun arkasında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş bir kişi bulundu. 
Ceset üzerinde yapılan incelemede, üzerinde kimliğini belirten herhangi bir belge çıkmadı.  
 
Sercan Kaya 
31 Ocak günü  Đstanbul Gaziosmanpaşa’da, Sercan Kaya adlı kişi,  bir aracın içinde bulunan  kimliği belirlenemeyen iki kişinin  silahlı 
saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Kaya, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.  
 
Maria Zubkova- Hayrettin Aker 
1 Şubat günü Đstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde, Ukrayna uyruklu Maria Zubkova adlı kadın, çalıştığı villanın kapısı önünde, bina sahibinin 
eşi tarafından ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin kimlikleri belirsiz kişilerce başına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. 
Aynı gün, bir hafta önce ailesinin;  kaybolduğuna ilişkin beyanda bulunduğu Hayrettin Aker adlı kişi, Silivri ilçesinin Büyükçavuşlu köyündeki 
boş bir arazide, karnından  bıçaklanmış halde ölü bulundu. 
 
Yusuf Yalçın 
5 Şubat günü Ankara’nın Kazan ilçesi yakınlarında, Yusuf Yalçın adlı kişi,  başına sert bir cisimle vurulmuş halde ölü bulundu. Vurulduktan 
sonra  dere yatağına atılan Yalçın’ın, milli futbolcu Hasan Şaş’ın  kayınpederi olduğu belirlendi ancak vuranların kimliğiyle ilgili bilgi edinilemedi.   
 
Mesut Gözen 
3 Şubat günü Diyarbakır’ın Bağlar beldesinde, yolda yürümekte olan Mesut Gözen adlı kişi, kimlikleri belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. 
Ağır yaralanan Gözen, kaldırıldığı hastanede can verdi. 
 
Şerif Çınar 
15 Şubat günü Đstanbul Şişli ilçesinde, Feriköy Kınalıkeklik sokakta, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan üç kişiden Şerif Çınar 
öldü. Yapılan incelemede, yankesici oldukları bildirilen  vurulan kişilerden S. Taşan ve M. Sarıkaya, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
Ürfi Bekçi 
9 Şubat günü Manisa’nın Salihli ilçesinde, G. Okkan mahallesinde kavga olduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, olay yerinde bıçaklanarak 
yaralanmış Ürfi Bekçi adlı kişiyi buldular. Hastaneye kaldırılan Bekçi, yaşamını yitirdi. 
 
Đsmet Alkış 
22 Şubat günü Đzmir’in Kadifekale semtinde, Đsmet Alkış adlı kişi, başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Yapılan 
incelemede, adı geçeni vuranların kimliği belirlenemezken, cesedin iki sokak ötede  bir kamyonetten sürüklenerek  olay yerindeki merdiven 
aralığına  bırakıldığı açıklandı. 
 
Şeredin Sancar, Newroz Sancar  
12 Mart günü Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Mezrike  köyünden tarlalarını ekmek üzere Xanike köyüne giderken, kimliği belirsiz kişilerce 
kaçırılan Yezidi Kürtlerinden Şeredin Sancar ve eşi Newroz, sonraki günlerde ölü bulundu. Şeredin’in’in cesedi  Midyat ilçesinin Daline köyü 
yakınlarında arabasının  içinde bulunurken, birkaç gün sonra da, Xanike köyündeki bir kuyuda elleri  başörtüsüyle bağlanmış ve sırtına taş 
bağlanmış halde Newroz’un cesedi çıktı.  
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Kimliği belirsiz bir kişi 
18 Şubat günü Đstanbul Zekeriyaköy’de, 35 yaşlarında olduğu sanılan  bir kişi, boş arazide ölü bulundu. Yapılan incelemede, yüzüne sert bir 
cisimle vurulduğu anlaşılan kişinin kimliği ile kimlerce ve neden öldürüldüğü  belirlenemedi.  
 
Arafat Yılmaz 
28 Şubat günü Diyarbakır’ın Bağlar beldesi Kaynartepe mahallesinde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Arafat Yılmaz adlı kişi, 
olay yerinde öldü. 
 
Ferhat Dikmen 
30 Mart günü Đstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Haydarpaşa Numune Hastanesi yakınlarında Ferhat Dikmen adlı kişi, uğradığı silahlı saldırı 
sonucu yaşamını yitirdi. Adı geçenin PKK itirafçısı olduğu öne sürüldü.  
 
Dilaver Alp, A. Selam Aslan 
3 Mart günü Đstanbul’da, Tarlabaşı Sakızağacı caddesinde yürümekte olan Dilaver Alp ve A. Selam Aslan adlı kişiler, kimliği belirsiz kişilerin 
silahlı saldırısına uğradılar. Adı geçenler olay yerinde öldüler. 
 
Volkan Karagöz 
7 Mart günü Đstanbul’un Esenler ilçesi Davutpaşa caddesi üzerinde, Volkan Karagöz adlı kişi, bir ihbar üzerine ölü bulundu. Yapılan 
incelemede, adı geçenin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlendi. 
 
Aydın Çelebi 
11 Mart günü Đstanbul’un Pendik ilçesinde, Aydın Çelebi adlı kişi, Kurtköy mahallesinde öldürülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede, adı 
geçenin başının arka tarafından silahla vurulduğu belirlendi. 
 
Cemal Yılmaz 
13 Mart günü Đzmir’de, Cemal Yılmaz adlı işadamı, aracını park etmekte olduğu evinin önünde, kimliği belirsiz üç kişinin silahlı saldırısına 
uğradı. Kafasından kurşun yaraları alan Yılmaz, olay yerinde öldü. 
 
Hasan Gülenç 
16 Mart günü Đzmir’in Aliağai ilçesine bağlı Yenişakran beldesinde, Hasan Gülenç adlı kişi kimliği belirsiz kişilerce telle boğularak öldürüldü. 
Yapılan araştırmada, Gülenç’in emekli olduğu Almanya’dan 6 ay kadar önce gelip beldeye yerleştiği bildirildi. 
 
Dursun Gündoğdu 
17 Mart günü Adana’da, Hacıbektaş Veli Derneği ikinci başkanı ve belediye eski meclis üyesi Dursun Gündoğdu, Mahfesığmaz mahallesindeki 
bir inşaatın ikinci katında ölü bulundu. Yapılan araştırmada,  Gündoğdu’nun sekiz yerinden bıçaklandığı ve  öldürülmeden tecavüz edildiği 
belirlendi. 
 
Elan Özgür 
21 Mart günü Düzce’de, bir duruşmaya katılmak üzere adliye binası önünde bulunan avukat Elan Özgür, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı 
saldırısına uğradı. Göğsüne ve omuzuna kurşun  isabet eden Özgür, kaldırıldığı devlet hastanesinde yaşamını yitirdi.  
 
Şerif Alptekin 
Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı korucu köyü Ilısu’da, traktörüyle kum ocağına giden Şerif Alptekin adlı kişi ölü bulundu.  Đlçe savcısının olay 
yerine gelmesine karşın, adı geçenin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp raporuna gerek duyulmadı ve olayla ilgili herhangi bir soruşturma 
başlatılmadı.  
 
Behor Roziya 
15 Nisan günü Đzmir’in Alsancak semtinde,  Behor Roziya adlı kişi, sahibi olduğu kuyumcu dükkanına gelen maskeli bir  kişinin silahlı 
saldırısına uğradı. Göğsüne üç kurşun isabet eden Behor, olay yerinde öldü. 
 
Abdulhakim Tülay 
Urfa’nın Siverek ilçesinde ikamet eden ve evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 17 yaşındaki Abdulhakim Tülay, 5 Nisan günü Bavuş 
mevkiinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, Tülay’ın başının ezilerek öldürüldüğü  görüldü. 
 
Đbrahim Oran 
15 Nisan günü Siirt’in Pervari ilçesine bağlı  Doğan köyü yakınlarında hayvanlarını otlatmakta olan Đbrahim ve Selim Oran, kimliği belirsiz 
kişilerin silahlı saldırısına uğradılar. Olayda, Đbrahim Oran ölürken, Selim Oran yaralanarak hastaneye kaldırıldı.     
 
Kimliği belirsiz bir kadın 
20 Nisan günü Đstanbul’un Şişli ilçesinde, Baruthane deresi kenarında 40 yaşlarında bir kadın ölü bulundu. Yapılan incelemede, kimliği 
belirlenemeyen kadının boğazının bıçakla kesildiği, vücudunda darp izleri olduğu ve Hizbullah örgütünün cinayetlerine benzer biçimde, 
gözlerinin siyah bandajla kapatılıp ayaklarının boynuna domuz bağıyla  bağlandığı saptandı.  
 
Urfan Karaca 
23 Nisan günü Đstanbul Beyoğlu’nda,  Urfan Karaca adlı kişi, kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna saplanan kurşun 
yaralarıyla ağır yaralanan Karaca, kaldırıldığı SSK Okmeydanı Hastanesi’nde öldü. 
 
Ali Naki Aydın 
29 Nisan günü Đzmir’in Buca ilçesinde, bir tekstil fabrikasında güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Naki Aydın, bıçaklanarak öldürülmüş olarak 
bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin motosikletinin de cesedine yakın bir yerde olduğu belirlendi ancak vuranların kimlikleriyle ilgili bilgi 
edinilemedi. 
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Ahmet Salih Karaaslan, Hamza Karaaslan, M.Ali Karaaslan 
Diyarbakır il merkezinde güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonlar sırasında gözaltına alınan M.Salih Kölge’nin, G.Antep il 
merkezinde yer gösterdiği ve gösterilen evde yapılan kazıda Ahmet Salih Karaaslan, Hamza Karaaslan ve M.Ali Karaaslan adlı kişilere ait 
oldukları belirlenen cesetlerin bulunduğu açıklandı. 
 
Adem Keleş 
2 Mayıs günü Sivas il merkezinde, Adem Keleş adlı uzman çavuş, Yenidoğan mahallesindeki evinin önünde kafası kesilmiş halde öldürülmüş 
olarak bulundu. Adı geçenin kimlerce ve niçin vurulduğu belirlenemedi.  
 
Hakkı Çolakoğlu 
11 Mayıs günü Sakarya’nın Hendek ilçesi TEM otoyolu gişeleri yakınında, başında ve vücudunda işkence izleri olan ve silahla vurulmuş bir 
erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmada, öldürülen kişinin Düzce’nin Nalbantoğlu köyündeki dükkanından kaçırılan Hakkı Çolakoğlu olduğu 
belirlendi. 
 
Ersin Karaca 
25 Mayıs günü Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Ersin Karaca, öğrenci yurdundaki yatağında ölü bulundu. 
Karaca’nın  ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.  
 
Yavuz Selim Altınparmak 
4 Mayıs günü  Malatya ilinde  kaybolan  polis memuru Yavuz Selim Altıparmak,  ertesi gün Sivas karayolunun onuncu kilometresinde ölü olarak 
bulundu. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Altınparmak’ın darp edilerek öldürüldüğü açıklandı.  
 
Yıldız Yıldırım 
19 Mayıs günü Đstanbul Beşiktaş’ta, A. Saygun caddesi üzerindeki Tayhan sitesi B Blokta, Yıldız Yıldırım adlı kadın ölü bulundu. Polis yetkilileri 
adı geçenin başına sıkılan tek kurşunla öldürüldüğünü açıkladılar. 
 
Mehmet Şerif Acar 
Kerim Acar, 12 Mayıs günü yaptığı başvuruda, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyü nüfusuna kayıtlı oğlu  Mehmet Şerif Acar’ın 
1989 yılında evden ayrıldığını, kendisinden uzun süre haber alamadıklarını, 1993 yılında Şırnak ili Uludere ilçesi Şenoba  Beldesi yakınlarında 
güvenlik güçleri ile girdiği çatışma sonrasında başından ve bacağından yaralı  olarak gözaltına alındığını; oğlunun, gözaltındaki sorgusundan 
sonra Diyarbakır DGM tarafından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevine konulduğunu, 2001 yılı sonlarına doğru Muş cezaevinden tahliye 
edildiğini belirtti. Tahliye edilen oğlunun Ilıcak Köyüne gittiğini belirten Acar, yaklaşık 1 hafta önce köydeki akrabalarının kendisini arayarak oğlu 
M. Şerif Acar’ın köy yakınlarında köy korucuları ve askerler tarafından öldürüldüğünü söylediklerini belirtti.  Köylerinde korucuların bulunduğunu 
ve sürekli köylülere baskı yapıldığını belirten Kerim Acar, oğlunun öldürülmesi sırasında bir çok köylünün olaya tanık olduğunu ancak 
korktukları için hiçbir şey  söylemediklerini, ayrıca oğlunun cenazesinin kendilerine verilmediğini aktardı. 
 
Suat Đsmailoğlu, Fikret Özdemir 
2 Haziran günü Đstanbul Esenler’de,  Suat Đsmailoğlu ve Fikret Özdemir adlı kişilere, işlettikleri barın önünden evlerine gitmek için bir araca 
binmek üzere iken, kimliği belirsiz kişilerce bir araçtan  ateş açıldı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan adı geçenler kurtarılamadı. 
 
M. Emin Ertem 
3 Haziran günü Bursa’nın Orhaneli ilçesinin Dağgüney köyü yakınındaki Kocasu deresinde, bir aydan beri kayıp olan M. Emin Ertem adlı kişi 
ölü bulundu. Adı geçenin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.  
 
Hasan Hastek 
18 Haziran günü Đstanbul Kadıköy’de, Hasan Hastek adlı kişi, Bostancı sahilinde yürürken, kimliği belirsiz kişilerce karnından bıçaklandı. Olay 
yerine gelen polislerce hastaneye kaldırılan Hastek  yaşamını yitirdi.  
 
Muzaffer Beyaz 
21 Haziran günü Van il merkezi Karşıyaka mahallesinde, petrol işletmecisi Muzaffer Beyaz, aracının içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, 
Beyaz’ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. 
 
Durdu Gökçü 
21 Haziran günü Đçel il merkezinde Durdu Gökçü adlı kadın, evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden  
bıçaklanarak öldürüldüğü   belirlendi. 
 
Hacer Er 
30 Haziran günü Ordu’nun Ünye ilçesinde, Hacer Er adlı kadın, evinin ilerisindeki fındık bahçesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına 
uğradı. Er, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde öldü. 
 
Ahmet Cevat Sevgili 
2 Temmuz günü Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar beldesinde, belediye başkanı Ahmet Cevat Sevgili, evinin damında uyku halinde 
iken, eve gelen kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Sevgili, olay yerinde öldü.  
 
Sezai Yaprak 
29 Temmuz günü Diyarbakır ili Yolaltı köyü yakınlarında, Sezai Yaprak adlı kişi, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye 
kaldırılan Yaprak, kurtarılamadı. 
 
Recep Azizoğlu 
2 Ağustos günü Diyarbakır’da, Yenişehir beldesinin HADEP’li belediye başkanının amcası olan avukat Recep Azizoğlu, evine çıkmak üzere 
asansöre bindiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Azizoğlu, kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
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Ogun Altan 
2 Ağustos günü Đstanbul’un Üsküdar ilçesinde, bir süreden beri kayıp olan Ogun Altan adlı kişi, Harem vapur iskelesi yakınlarında ölü bulundu. 
Ailesi, Altan’ın kendilerine bir süredir ölümle tehdit edildiğini söylediğini beyan ettiler.  
 
Hasan Yantek, Mustafa Yantek, Tahir Kısakol 
23 Ağustos günü Maraş’ın Pazarcık ilçesi Harmancık köyü yakınlarındaki  Çumruklu mevkiinde, ikisi kardeş olan 3 kişi, kafalarına ateş edilmiş 
halde ölü bulundu. Öldürülenlerden Hasan Yantek’in, otlatmaya götürdüğü  hayvanların bir süre sonra köye geri dönmeleri üzerine, arazide 
yapılan arama sırasında ortaya çıkan olayda,  Mustafa Yantek ve Tahir Kısakol’un cesetleri, bir fıstık bahçesinin içinde yan yana, Hasan da, üç 
kilometre ötede bulundu.  
 
Veli Tekin  
25 Ağustos günü Adana il merkezinde, emekli uzman çavuş olduğu belirlenen Veli Tekin adlı kişi,  kimliği belirsiz kişilerce vücudunun çeşitli 
yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.  
 
Veysi Yıldız  
Eylül günü Urfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Koşullu köyünde, Veysi Yıldız adlı kişi, hayvanlarını otlattığı kırsal alanda, kimlikleri belirsiz kişilerin 
silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna çok sayıda kurşun yarası alan Yıldız, yaşamını yitirdi.  
 
Hülya As 
10 Eylül günü Đçel’de, Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hülya As, Arslanköy beldesi yol güzergahındaki ormanlık alanda, yakılmış 
halde öldürülmüş olarak bulundu.  
 
Mahmut Koç 
13 Eylül günü Đstanbul Ümraniye’de, Mahmut Koç adlı kişi, Ihlamurkuyu yönüne giden yolcu olarak bindiği minibüsün içinde, bir sonraki durakta 
binen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Beş ay önce cezaevinden çıktığı belirlenen Koç, kaldırıldığı hastanede öldü.  
 
Nurettin Gürle 
18 Eylül günü Maraş’ta, Doğruyol Partisi’nin gençlik kolu başkanı Nurettin Gürle, A. Türkeş bulvarı üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Yanındaki 
F. Tosun ve S. Çayır’ın yaralandığı olayda, Gürle yaşamını yitirdi.  
 
A.Rahman Gülhan, Mahmut Özalp 
10 Ekim günü saat 12.00 sularında Şırnak ili Güçlükonak ilçesi Xurs köyü korucularının fıstık toplamaya gittikleri esnada askeri giyimli kişi/ 
kişiler tarafından  açılan ateş sonucunda 37  yaşındaki Mahmut Özalp ve 38 yaşındaki A.Rahman Gülhan adlı korucuların yaşamlarını  
yitirdikleri belirtildi 
 
T.Ç. 
25 Eylül günü Batman’ın Sason ilçesine bağlı Taşyuva köyü yakınlarında, 17 yaşındaki T.Ç. adlı genç, kendi silahıyla vurulmuş halde ölü 
bulundu. T.Ç.’nin intihar mı yoksa başkaları tarafından mı vurulduğu saptanamadı. 
 
Sabri Akıl 
15 Kasım günü Urfa’nın Siverek ilçesinden Karakeçi köyüne gitmekte olan Sabri Akıl ile eşi Sevgi Akıl, köy girişinde kimliği belirsiz kişilerin 
silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan karı-kocadan Sabri Akıl, hastanede yaşamını yitirdi. 
 
Abidin Ubat  
Siirt ili Şirvan ilçesine bağlı Zıvzik Köyünde ikamet eden Abidin Ubat (1961 Siirt ili Şirvan ilçesi nüfusuna kayıtlı, ilkokul mezunu evli altı çocuk 
babası.),  çift sürmeye gittiği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Ubat’ın kimler tarafından öldürüldüğü 
konusunda herhangi bir bilginin elde edilmediği ancak 3 Kasım seçimleri döneminde DEHAP adına müşahitlik yaptığından dolayı Üstpınar 
Karakolu yetkilileri tarafından tehdit edildiği, öldürüldüğü yerde yapılan incelemelerde bir askeri palaskanın mevcut olduğu  belirtildi. 
 
Şehriyan Temel 
4 Aralık günü Urfa’nın Viranşehir ilçesinde,  üç günden beri haber alınamayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Şehriyan Temel, evinde öldürülmüş 
olarak bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin vücudunda bıçak darbelerine rastlandı soruşturma başlatıldı.  
 
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 
18 Aralık günü Ankara’da, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, evine  gitmek üzere parkettiği aracının yanında, 
kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna iki kurşun isabet eden Hablemitoğlu yaşamını yitirdi.  
 
Đzzettin Demir ve Mehmet Yargı 
18 Aralık günü Batman il merkezi Aydınevler mahallesinde, Đzzettin Demir ve Mehmet Yargı adlı kişiler, kendilerini polis olarak tanıtan kar 
maskeli kişiler tarafından  silahla tarandı. Silahlı kişilerin, iki yurttaş üzerindeki bir miktar parayı alarak kaçtıkları belirlendi.  
 
Đbrahim Karakaş 
6 Aralık günü, Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Aşağı Đncesu köyündeki evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan HADEP üyesi Đbrahim 
Karakaş, köye üç kilometre uzaklıktaki bir arazide çobanlar tarafından ölü halde bulundu. Yapılan incelemede, adı geçenin ensesine sıkılan tek 
kurşunla öldürüldüğü belirlendi.  
 
Mazhar Kanaş 
Batman il merkezine bağlı Güneşli köyü yakınlarındaki açık arazide, bir erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme ve otopside, Mazhar Kanaş 
adlı şahıs olduğu anlaşılan maktülün, kafasına sıkılan tek kurşunla vurulduğu belirlendi. 
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I.2. Yargısız Infazlar 
 
I.2.1. Ev Baskınları 
 
Koçer ve Cigerhun 
16 Ocak günü Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, Mescit mahallesindeki bir eve güvenlik güçlerince yapılan baskında, “PKK militanı oldukları” ve 
polislerle çatışmaya girdikleri iddia edilen  2 kişi öldürüldü.  OHAL Bölge Valiliği’nin  olaya ilişkin açıklamasında, Koçer ve Cigerhun kod adlı 
kişilerin (bir kişinin 1977 Bitlis ili Tatvan ilçesi nüfusuna kayıtlı Mahmut Ölçer olduğutesbit edildi), evde bulunan diğer kişileri dışarıya 
çıkardıktan sonra ateş açtıkları  ve “iki militanın ölü ele geçirildiği” belirtilirken,  baskın sonrası gözaltına alınan ev sahibinin 13 yaşındaki oğlu 
M. Kaya, “yan odada televizyon izlerken telsiz sesleri üzerine  geçtikleri yan odadaki iki kişinin, kendilerinden dışarı çıkmalarını istediklerini, 
polislerin de kendilerini hastaneye ve karakola götürdüklerini bildirdi. Bir görgü tanığı da, Fahriye Kaya’nın ‘çocuklarıma bir şey yapmayın’ 
diyerek polislerle tartıştığını gördüğünü, 10 dakika sonra bir el silah sesi ve bomba sesi duyduğunu, uzun süre eve kimseyi yaklaştırmayan 
polisleri, evi tazyikli su ile yıkadığını gördüğünü  bildirdi.  
 
Habip Dağ ve Arif Keser 
6 Mart günü Adana’nın Aydınlar mahallesindeki bir eve güvenlik güçlerince düzenlenen baskında, Hizbullah örgütü  davasından önceden 
yargılandıkları ve bir süre tutuklu kaldıkları bildirilen 2 kişi öldürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nün olaya ilişkin açıklamasında, Habip Dağ ve Arif 
Keser adlı kişilerin, polislerin teslim olmaları yönündeki çağrısına ateşle karşılık verdikleri, bunun üzerine polislerin eve gaz bombası attıktan 
sonra çıkan  çatışmada öldükleri belirtildi. Olayda 3 polis de yaşamını yitirdi. 
 
Bedri Esmer 
18 Mart günü Elazığ il merkezi Rüstempaşa mahallesindeki bir eve güvenlik güçlerinin yaptığı baskında, Hizbullah örgütü militanı olduğu iddia 
edilen bir kişi öldürüldü. Üstünden  N. Güneş adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişi ile ilgili yapılan resmi açıklamada, adının  Bedri Esmer 
olduğu saptanan  kişinin, kendisini izleyen polislere ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldüğü bildirildi.  
 
Turan Çalışkan  
5 Mayıs günü Malatya’nın Yamaç mahallesinde, sinir hastası olduğu bildirilen  Turan Çalışkan adlı kişi, komşusunu yaraladığı gerekçesiyle 
olay yerine gelen polislerin teslim olması yönündeki çağrısına rastgele ateş ederek karşılık verdiği   iddiasıyla, kapandığı evinde özel harekat 
ekibince öldürüldü. 
 
I.2.2. Dur Đhtarı ve Rastgele Ateş Açma sonucu ölenler 
 
Yüksel Aktaş 
2 Ocak günü  Đstanbul Esenler’deki metro istasyonunda S. Hacısüleymanoğlu adlı polis memuru, tartıştığı iki kişiye ateş açtı. Olayda Yüksel 
Aktaş adlı kişi yaşamını yitirdi.  
 
Kimliği belirsiz bir kişi, 
12 Ocak günü Van’ın Özalp ilçesi yakınlarındaki, Đran sınırını geçmek isteyen 1 kişi, askerlerin açtığı ateş sonucu öldü. 
 
Mehmet Damar  
Şubat ayında Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy’de, Taşocağı mevkiindeki ormanlık alanda Mehmet Damar adlı kişi silahla vurulmuş 
olarak ölü bulundu. Daha sonra  jandarma ekiplerince yapılan incelemede Damar’ın, köye gelen Đstanbul’da görevli polis memuru Y. Atila’nın  
atış talimi yaparken silahından çıkan kurşunla öldüğü belirlendi.  
 
Ahmet Cabbar, Cuma Yıldız, Mehmet Yıldız  
4 Mart günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Türkiye-Suriye sınırını “yasadışı yollarla geçmek istedikleri” iddia edilen bir gruba askerlerce ateş 
açıldı. Olayda, resmi açıklamaya göre, “dur” ihtarına uymadıkları ileri sürülen kişilerden Irak uyruklu Ahmet Cabbar ile buna yardım ettikleri 
iddia edilen Cuma- Mehmet Yıldız öldü. 
 
Mahmut Gezgin 
8 Mart günü Afyon ilinin Sadıkbey köyü yakınlarında, açık hava poligonunda eğitim atışları yapan  polislerin açtığı ateş sonucu 5 yaşındaki 
Mahmut Gezgin adlı çocuk öldü. Afyon Emniyet Müdürlüğü’nün olaya ilişkin açıklamasında, çocuğun poligondan 600 metre uzakta vurulduğu, 
kullanılan silahlarını etkili menzilinin 30 metre olduğu belirtilerek, polislerin uzun menzilli silahları kullanıp kullanmadığının belirlenemediği 
bildirildi. 
 
Cafer Özdemir 
13 Mayıs günü  Sivas ili kırsalında, güvenlik güçleriyle  çatışmaya girdiği iddiasıyla, TĐKKO militanı olduğu ileri sürülen Cafer Özdemir adlı kişi 
öldürüldü.  Özdemir’in, Giresun’da dört kişinin kaçırılması olayından sonra Sivas ve Ordu illerini kapsayan harekat düzenleyen güvenlik 
güçlerinin teslim olması yönündeki çağrısına ateşle karşılık verdiği iddia edildi.  
 
Burak Yapıcı 
24 Mayıs günü Đstanbul’un Bakırköy ilçesinde, Burak Yapıcı adlı kişi, ilçe emniyet müdürlüğüne girdiği sırada, “canlı bomba” olduğu iddiasıyla 
güvenlik güçlerince vuruldu. Yaralanan Yapıcı, tedavi gördüğü hastanede 28 Mayıs günü öldü.  
 
Mümtaz Özdemir 
24 Mayıs günü Van’ın Başkale ilçesi Kızılca köyü yakınlarında, motorin kaçakçısı olduğu iddia edilen Mümtaz Özdemir’e, “dur” ihtarına 
uymadığı iddiasıyla yol kontrolü yapan  jandarmalar tarafından  aracına  ateş açıldı. Seken bir kurşunun isabeti sonucu  yara alan Özdemir, 
kaldırıldığı hastanede  öldü.     
 
ikisi Afgan, biri Bangladeş uyruklu 3 sığınmacı 
26 Mayıs günü Erzincan’ın  Aksu köyünün kırsal kesiminde, güvenlik güçlerinin yaptığı arama-tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik güçlerine 
ateş açtıkları iddiasıyla, ikisi Afgan, biri Bangladeş uyruklu 3 sığınmacı, açılan ateş sonucu öldüler. 
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Ali Kalabay 
27 Mayıs günü Đstanbul Kadıköy’de, “dur” ihtarına uymadığı ve polislere ateş açtığı  iddiasıyla, Ali Kalabay adlı genç, polisin açtığı ateş sonucu 
öldü. Eski arkadaşı G. Bozkurt’un evine zorla girmek istediği ileri sürülen Kalabay’ın, durması için ayağından vurularak yaralandıktan sonra 
ateş ettiği , bunun üzerine vurulduğu  ileri sürüldü. 
 
Sıllıh Peder, Cahır ... . 
19 Haziran günü Hatay’ın Yayladağ ilçesinin Aslanyazı köyünün sınır bölgesi üzerinden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen  beş kişiye, “dur” 
ihtarına uymadıkları iddiasıyla ateş açıldı. Olayda, Bangladeş uyruklu Sıllıh Peder ile soyadı belirlenemeyen Cahır adlı kişi öldü. 
 
Pakistan uyruklu 1 kişi 
12 Temmuz günü Ağrı ili sınırına yakın Gölbaşı mevkiinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri,“dur” ihtarına uymadıkları ileri sürülen kaçak 
göçmen bir gruba ateş açtı. Olayda, Pakistan uyruklu 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.  
 
Mehmet Dikici, Ayşen Dikici 
18 Eylül günü Çanakkale Ayancık’ta, eşi ile tartışan polis memuru H. Özcan, komşusu olan emekli  subay Mehmet Dikici tarafından “gürültü 
yapmamaları” konusunda uyarıldı. Sinirlenen polis memuru silahını alarak indiği alt katta, adı geçen subayı ve eşi Ayşen Dikici’yi öldürdü. 
 
Semra Kayacan 
19 Eylül günü  Đstanbul’da, F. Sultan Mehmet köprüsü girişinde, çalıntı olduğu ileri sürülen bir aracı takibe alan güvenlik güçlerinin “dur” ihtarına 
uymayan aracın içindeki kişiler ile polisler  birbirlerine karşılıklı ateş açtılar. Olayda, yol kenarında park halinde olan bir kamyonetin şoför 
kabininde oturan Semra Kayacan adlı kadın, başına  kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.   
 
Serkan Dikbaş 
24 Eylül günü Đstanbul Bayrampaşa Tuna caddesinde, birini bıçaklarken olay yerinden  geçen polisi görünce kaçan Serkan Dikbaş adlı kişi, 
kendisi yakalayan A. Vural adlı polise direnerek elinden bıçakladı. Dikbaş,  polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.  
 
Yaşar Yılmaz 
1 Ekim günü Bingöl ili Genç ilçesi Tarlabaşı köyü yakınlarında, üç arkadaşıyla ava çıkan Yaşar Yılmaz adlı kişi, gece yarısı bir vakitte açılan 
ateş sonucu öldü. Savcılık ve jandarma yapılan araştırmada, G-3 silahına ait boş kovanlar bulundu ve ateş açanların Yayla Jandarma 
Karakolundaki askerler olabileceği iddia edildi. 
 
Mehmet Kayhan 
28 Ekim günü Türkiye-Đran sınırındaki Gelincik mevkiinde, koyunlarını otlatmakta olan Saçan köyünün çobanı  Mehmetcan  Kayhan’a 
jandarmalar tarafından ateş açıldı. Yiyecek alıp köyüne dönmekte olan ve sınıra iki kilometre kala “dur” ihtarına  uymadığı gerekçesiyle 
bacağından  vurulan Kayhan,  karakollarına dönen askerlerce  hastaneye kaldırılmadığı için aradan  beş saat  geçtikten sonra,  olay yerinde 
kan kaybından yaşamını yitirdi. Maktülün babası  M. Şirin Kayhan, olayla ilgili, savcılığa suç duyurusunda bulundu.  
 
Bora Sezik 
22 Kasım günü  gece saatlerinde, Tarlabaşı’ndaki evine gitmekte olan Bora Sezik adlı genç, yolda rastladığı A. Ünlü adlı polisten sigara istedi. 
Sinirlenen ve savcılığa verdiği ifadede, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söyleyen Ünlü, Sezik’e tokat attıktan sonra başlayan tartışma 
sonrasında da   silahını çekerek  ateşledi. Olayda, Sezik yaşamını yitirdi. 
 
Yaralananlar 
4 Mart günü Hakkari’nin Ortaç köyü yakınlarında, özel harekat şube müdürlüğünde görevli iki polisin açtığı ateş sonucu Gürkan Kanbaz adlı 10 
yaşındaki çocuk yaralandı ve Van’daki bir hastanede tedavi altına alındı. 
 
2Haziran günü Zümrütevler’de gittiği bir yakınının evi yerine yanlışlık sonucu bitişik dairenin zilini çalan Kemal Babayiğit, evde oturan uzman 
çavuş tarafından silahla vurularak yaralandı.  
 
20 Haziran günü Đstanbul Bağcılar’da, bir kadının çantasını çalmak istediği iddiasıyla, polis tarafından vurulan T.S. adlı çocuk yaralandı.  
 
 
28 Temmuz günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi yakınlarındaki Esendere sınır kapısından Türkiye’ye giriş yapan Đranlılara ait bir yolcu otobüsü 
durdurulmak istendi. Araç şoförünün durmaması üzerine elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin açtığı ateş sonucu Zehra Fazlı ve Fatma 
Mahmozade adlı kişiler yaralanarak Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.  
 
9 Ağustos günü, Đzmir  Konak’ta, Alsancak caddesi üzerinde, Murat Mert adlı 18 yaşındaki kişi, bir kadının çantasını gasp etmek istediği 
iddiasıyla, olayı gören emikli polis memuru R. Gören tarafından silahla vuruldu. Yaralanan Mert hastaneye kaldırıldı. 
 
21 Ekim günü Burdur’un Çeltikçi ilçesi yakınlarında, içinde yedi kişi olduğu belirtilen bir araca, “dur” ihtarına uyulmadığı  iddiasıyla jandarmalar 
tarafından açılan ateş sonucu, aracın içindekilerden 4 kişi yaralandı. 
 
25 Ekim günü Diyarbakır’ın Şehitlik semtinde, DEHAP seçim bürosuna çalışmaya giden üç  kişi , yakalarında bulunan parti kokartını 
çıkarmalarını isteyen polisle tartışmaya girdi. Bu sırada  polis memuru silahını çekerek ateşlemesi sonucu  Partililerden Alaattin Solucu 
yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.  
 
18 Kasım günü Van’ın Başkale ilçesi Albayrak köyünde, koyunlarına bakmak üzere evden çıkan Đzzet Özdemir, geçtiği Gelincik karakolu 
önünden üzerine açılan ateş sonucu yaralandı. 
 
25 Kasım günü  Đstanbul Maltepe’de, kap-kaççılık yaptığı öne sürülen Mutlu Aksoy adlı kişi, “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla, bir polisin açtığı 
ateş sonucu ayağından yaralandı.  
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I.2.3. Gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenler 
 
Ömer Aydın, Mehmet Şen 
21 Mart günü Đçel il merkezinde yapılan Newroz kutlamaları sırasında, güvenlik güçlerinin çıkan olaylara müdahalesi sonucu Ömer Aydın adlı 
kişi öldü. Resmi açıklamada, adı geçenin kalp krizi sonucu öldüğü açıklanırken, polislerin kullandığı plastik merminin isabeti sonucu kırılan 
kaburgasının kalbini delmesi sonucu  öldüğü iddia edildi. Aydın’ın yaralandıktan sonra   götürüldüğü evinden bir süre sonra hastaneye 
kaldırıldığı  bildirildi. Aynı olaylarda, Mehmet Şen adlı kişi de polis panzeri tarafından ezildi. Şen olay yerinde can verdi.  
 
YARALANANLAR 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Van’ın Hacıkebir mahallesinde, 200 kişinin katıldığı gösterilere dört ayrı evden açılan ateş sonucu  16 
yaşındaki Abdullah Abi ve 2 çocuk, kol ve bacaklarından  yaralandı. Olaya ilişkin ifade veren M. Abi, görev yerleri Gürpınar ve Çatak ilçeleri 
olan dört korucunun, evlerinden kendilerine ateş açtıklarını ve  bunlardan davacı olduğunu söyledi. 
 
I.2.4. Köy Korucuları tarafından öldürülenler 
 
Agit Tekin, Nezir Tekin, Đkram Tekin 
27 Eylül günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Uğrak köyünde, 1994 yılında boşaltılan köylerine izinle geri dönen Tekin ailesine korucular  
tarafından ateş açıldı. Olayda, 7 yaşındaki Agit ile, 60 ve 45 yaşlarındaki Nezir ve Đkram Tekin öldü. Korucuların ateşi sonucu 4 kişi de 
yaralandı.  
 
Necip Demir 
28 Eylül günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağışlı köyünde, eski muhtar Necip Demir,  MHP il örgütü başkanı T. Yoldaş’ın kuzeni ve 
eski korucubaşı olan Zeki Yoldaş tarafından silahla vurularak  öldürüldü. Olay günü Demir’i arayan Yoldaş, karakol komutanının kendilerini 
çağırdığını belirterek buluşmalarını istediği ve evinin önüne gelen  Demir’i  vurdu. Boğazından yara alan Demir, olay yerinde can verirken, eski 
korucubaşı cinayeti işlediğini itiraf etti. 
 
M. Nuri Keskin 
25 Ekim günü Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, Mesut ve Hacı E. adlı korucular, köylerine gelen ve düğünlerde saz çalan   
yerel sanatçı M. Nuri Keskin adlı kişiyi, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüler ve olay sonrası kaçtılar. 
 
A. Samet, A. Rahim ve Yusuf Ünal 
9 Temmuz günü Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Nurettin köyünde, tarlalarındaki otları biçmekte olan aileye köyün korucuları tarafından 
otomatik silahlarla ateş açıldı. Olayda, baskılar sonucu göç ettikleri Van’dan köylerine geri dönen ve topraklarını ekmek isteyen  A. Samet, A. 
Rahim ve Yusuf Ünal adlı kardeşler öldü.  
 
Yaralananlar 
 
29 Temmuz günü Muş ili merkez ilçeye bağlı Suluca köyünde, tarlasında ot biçmekte olan ve yıllar önce göçettiği Đzmir’den köyüne dönen 
Maşallah Elhan, korucular tarafından sopalarla dövülerek yaralandı. Aynı korucular daha sonra gittikleri Elhan’ın evinde , 15 yaşındaki Netice 
Elhan’ı da yaraladılar. Her iki yarala da Elazığ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 
13 Ekim günü Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Koruklu (Pürüz) köyünde, 1996 yılında boşaltılan köylerine altı ay önce dönen Alkan ailesine, köyün 
muhtarı korucubaşı ye yakınları tarafından evlerine baskın yapılarak saldırıda bulunuldu. Olayda, Tahir Alkan , annesi, eşi ve 12 yaşındaki kızı 
Berçem yaralandı. Berçem, kafasına aldığı darbe sonucu bir saat baygın kalırken,  Tahir Alkan,Van Devlet Hastanesine beyin travması  
teşhisiyle kaldırıldı, eşine de Tatvan Devlet Hastanesi’nden 7 günlük “işgöremez” raporu verildi. Saldırı sonrası Kaynarca jandarma 
Komutanlığı’na giden Alkan’nın şikayeti geri çevrildi. 
 
15 Kasım günü Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Özbek köyünde, ağaçlarını kesen korucularla arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine, korucuların orakla saldırması sonucu  Ali Đhsan Polat adlı köylü yaralandı. Bacak dirseğinden ayak tabanına dek orak darbesi alan 
Diyarbakır Devlet hastanesi’nde tedavi altına alındı. 
 
7 Aralık günü Iğdır il merkezinde, Yüzbaşılar köyünde koruculuk yapan bir grup, kardeş olan iki köylüye saldırdı. Ağaç ve demir sopaların 
kullanıldığı saldırıda yaralanan Mustafa ve Nurettin Karadağ kardeşlerden Nurettin’in beş dişi kırıldı.  
 

I.3. Kara Mayınları ve Sahipsiz Patlayıcılar 
 
Ferhat Bulgan (6), Davut Bulgan (7) 
29 Ocak günü Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü Yörüklü mezrasında, yola döşeli mayına basan 6 ve 7 yaşındaki Ferhat ve Davut 
Bulgan adlı çocuklar öldü. 
 
Diyar Aslan(10), Hediye Aslan(14) 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evin bahçesinde Yüksekova Jandarma Taburu’ndan fırlatılan roketin patlamasıyla bahçede oynayan Diyar 
Aslan ve Hediye Aslan öldü, bir çocuk ve anneleri ise yaralandı.  
 
Cüneyt Keskin, Ayhan Keskin 
17 Şubat günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde, cezaevi yakınlarında buldukları el bombasını kurcalayan çocuklardan Cüneyt- Ayhan Keskin, 
oluşan patlama sonucu ölürken, 9 yaşındaki Đmdat Şen yaralandı. 
 
Ahmet Bakış 
17 Şubat günü  Şırnak’ın Cizre ilçesinde,  buldukları havan mermisini kurcalayan A. Kurhan ve T. Kırboğa adlı kişiler, oluşan infilak sonucu  A. 
Atabay ve Jiyan-Fatma Biçer adlı kişilerle birlikte yaralandı. Olayda, Ahmet Bakış adlı kişi ise yaşamını yitirdi. 
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Fırat Şengil(8) 
19 Şubat günü Şırnak’ın Silopi ilçesinde, boş bir arazide buldukları roketatar mermisini kurcalayan çocuklardan 8 yaşındaki Fırat Şengil, 
oluşan patlama sonucu öldü. Aynı soyadlı 7 çocuk  ile 3 kişi daha yaralandı.  
 
Rıdvan Özalp (15) 
Siirt merkez Çakmak mahallesinde ikamet eden ve amca çocukları olan üç çocuktan biri yaşamını yitirdi, diğerleri ise ağır yaralandı. Güvenlik 
birimlerinin atış alanı içerisinde buldukları patlayıcı maddeyle oynayan Rıdvan Özalp (15) adlı çocuk yaşamını yitirirken, A.Özalp (12) ve 
L.Özalp (13) de yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar.  
 
Ahmet Kuze (11), Mehmet Kuze (13), Sait Kuze (6) 
28 Mart günü Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Yolderen köyünde, buldukları havan mermisini eve getirdikten sonra sobaya atan çocuklardan  11 
ve 13 yaştaki Ahmet-Mehmet Kuze, oluşan patlama sonucu olay yerinde,  6 yaşındaki Sait Kuze ise olaydan  üç gün sonra öldü 
 
Hülya Koçar 
24 Nisan günü Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Derebaşı köyü yakınlarında, araziye döşeli mayına basan iki kişiden, Hülya Koçar, oluşan 
patlama sonucu ölürken, Teybet Arsu yaralandı.  
 
Mehmet Alkış 
29 Nisan günü Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Boztepe köyü yakınlarında, araziye döşeli mayına basanlardan Mehmet Alkış adlı kişi, oluşan 
patlama sonucu ölürken, Hamdi Alkan,Soner Alkan ve Salih Alkış adlı kardeşler yaralandı.  
 
Mustafa Dilik 
2 Mayıs günü Maraş’ın Çağlayan cedit ilçesinin Cindere yaylasında  hayvanlarını otlatan Mustafa Dilik adlı çoban, çimenler arasında bulduğu 
el bombasını kurcalarken oluşan infilak sonucu öldü. 
 
Kimliği bilinmeyen iki kişi  
OHAL Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Şırnak, Mardin ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlar sırasında yere döşenen mayına basan iki 
kişinin öldüğü, 2’si güvenlik görevlisi toplam 7 kişinin yaralandığı belirtildi.  
 
Ozan Çiçek (6) 
9 Haziran günü Van’ın Başkale ilçesine bağlı Dere mahallesinde, çocuklar tarafından bulunup eve getirilen bir roket mermisi, kurcalanması 
sonucu  infilak etti. Olayda, 6 yaşındaki Ozan Çiçek ölürken, 5 ve 10 yaşlardaki Fatma-Felat Çiçek ve Nazlı Varşak yaralandı.   
 
Asker Demir (18) 
Van ili Başkale ilçesine bağlı Yukarı Dikmen köyü Erenler Mezrasında ikamet eden 18 yaşındaki Asker Demir,  Şili mevkiinde hayvanlarını 
otlattığı sırada bastığı mayının patlamasıyla ağır yaralandı, kaldırıldığı Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaşamını yitirdi.  
 
Duran Kazan 
13 Haziran günü Maraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Yeşilkent beldesindeki Kuzudere mevkiinde, koyunlarını otlatan  Duran Kazan adlı çoban, 
arazide bulduğu  bombayı kurcalaması nedeniyle oluşan infilak sonucu öldü. 
 
Saddam Poker, Muharrem Poker 
16 Haziran günü Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Aktuğlu köyünde, 3- 11 yaşları arasında, kardeş olan  beş çocuğun arazide buldukları el 
bombasını kurcalamaları sonucu  patlama meydana geldi. Olayda, Saddam-Muharrem Poker kardeşler ölürken, Melih, Oktay ve Serhat Poker 
yaralandı. 
 
D. Aslan, Hediye Aslan 
17 Temmuz günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Đpek mahallesinde,  boş arazide  oyun oynayan 4 çocuğun buldukları roketatar mermisini 
kurcalamaları sonucu patlama oluştu. Olayda, D. ve Hediye Aslan adlı çocuklar ölürken, Şiar ve Şacan Aslan yaralandı.  
 
Durmaz Oruç 
26 Temmuz günü Bitlis’in Güroymak ilçesi Cevizyatağı köyü yakınlarında  mayına basan Durmaz Oruç adlı çoban, oluşan patlama sonucu can 
verdi. 
 
Agit Bayar 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Ahmet Atak, 16 Ağustos günü, Şırnak ilinin Uludere ilçe çıkışındaki askeri tümenin yanındaki arazide, 
yeğeni ve bir arkadaşının kola ve konserve kutuları toplarken mayına bastıklarını, Agit Bayar’ın, oluşan patlama sonucu öldüğünü, yeğeni 
Abbas Atak’ın yaralandığını bildirdi.  
 
Edip Đşler 
23 Eylül günü Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü köyünde, Edip Đşler adlı kişi, odun kesmek için çıktığı köyün kırsal alanında, yola 
döşenen mayına basması sonucunda yaşamını yitirdi.  
 
Adalet Güngör (20) 
16 Ekim günü Şırnak ili Güneyce köyü kırsalında ot toplamakta olan kişilerin, araziye döşenmiş mayına çarpmaları sonucu patlama oluştu. 
Olayda, Adalet Güngör olay yerinde ölürken, Zahide Güngör(23) ve Elmas Güngör (16) yaralandı. Yaralılar Jandarma Tümeni Askeri 
Hatanesinde tedavi altına alındılar. 
 
Gürkan Gürel (14), Uğur Günel (14), Ergün Aslan (14) 
26 Ekim günü Tunceli’nin Hozat ilçesi yakınlarındaki askeri atış alanında buldukları havan mermisini  kurcalayan çocuklardan  Gürkan Gürel, 
Uğur Günel ile Ergün Aslan, meydana gelen patlama sonucu   öldü. Olayda, Hayri Çiçek (12), Hıdır Çelik, Murat Doğan (14) yaralanarak 
Elazığ Yeni Araştırma Hastanesine kaldırıldılar.   
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Hacı  Đrvan (5) 
9 Kasım günü  Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinin Yaygınyurt köyü yakınlarında, askeri tatbikatlarda hedef olarak kullanılan bir  varilin patlaması 
sonucu, civarda oynayan çocuklardan  Hacı Đrvan (5), Emrah Bitirge (5),  Melek Bitirge (7) ile dilsiz olduğu belirtilen Necla Bitirge (10) 
yaralandı. Olaydan 9 gün sonra 12 yaşındaki H. Đrvan, tedavi gördüğü hastanede öldü.  
 
Halit Kaya, A. Vahap Doğan 
30 Kasım günü Đzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık beldesinde, hurda satarak geçimini sağlayan Halit Kaya ve üvey oğlu A. Vahap 
Doğan’ın, boş kovan toplamaya gittikleri askerlerin atış talimi yaptığı sahada buldukları havan mermisi  infilak etti. Olayda, Halit Kaya ve A. 
Vahap Doğan parçalanarak can verdiler. 
 
Ömer Akdoğan (14) 
3 Aralık günü Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölecik köyü yakınlarında koyun otlatan 14 yaşındaki Ömer Akdoğan adlı çoban, üstüne 
bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı. Bacağı ve kolu kopan Akdoğan askeri hastaneye kaldırıldı, ancak ertesi gün yaşamını yitirdi. 
 
Yaralananlar 
Ocak ayı içinde Kilis ilinin Bulamaçlı köyü yakınlarında, Suriye-Türkiye sınırındaki mayınlı bölgede,  Hasan Uzunca adlı kişi, oluşan infilak  
sonucu yaralandı. 
 
1 Nisan günü  Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Şimşir köyü Çarıklı mezrasında, hayvanlarını otlatan Servet Boygan ve Ayhan Biçmez adlı 12 
yaşındaki çocuklar, arazide buldukları mermilerin patlaması sonucu yaralandı.  
 
4 Nisan günü Van’ın Özalp ilçesine bağlı Şehittepe köyünde, 7-10 yaşları arasındaki Cihan-Ömer-Hayati Yazan adlı çocuklar, arazide 
buldukları el bombasını kurcalarken, oluşan patlama sonucu yaralandı.  
 
6 Nisan günü Muş ilinin Kızılağaç beldesinde,  13 yaşındaki Ercan Gündüz,  jandarma karakolu yakınlarında bulduğu havan mermisini evine 
götürdükten sonra, merminin infilak etmesi sonucu kendisiyle birlikte kardeşleri Güler ve Nejat  ile babası Ömer Gündüz yaralandı.  
 
20 Nisan günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Aşağı Kayalar köyü yakınlarında, yola döşeli mayına basan 12 yaşındaki Ercan Torun, oluşan 
patlama sonucu yaralandı ve ilçenin hastanesinde tedavi altına alındı. 
 
Van’ın Başkale ilçesine bağlı Buşan köyünde, önceden askerlerce kullanılan bir evin yakınlarındaki boş arazide dolaşırken yola döşeli bir 
mayına çarpan 14 yaşındaki Ezher Demir, mayının patlaması sonucu sağ kolu ve bacağı koparak yaralandı.  
 
7 Temmuz günü Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Orak köyünde,  oyun oynadıkları boş arazide buldukları bombayı kurcalayan 4-8 yaşları 
arasındaki Recep-Leyla-Mehmet Özer adlı çocuklar, oluşan patlama sonucu  yaralandı.  
 
18 Temmuz günü Hakkari’ye bağlı Derinkaya beldesi yakınlarında, mayına basan  N. Tuncer, S. Gültekin, F. Kaya ve Đ. Đnci adlı çobanlar, 
oluşan patlama sonucu yaralandı.  
 
10 Ekim günü Siirt’in Pervari ilçesi Çemikari yaylasında, hayvanlarını otlatmakta olan Ahmet Baykara adlı kişi, yola döşeli mayına basması 
sonucu  oluşan patlamada yaralandı. Sol ayak topuğu kopan Baykara  hastaneye kaldırıldı.  
 
13 Ekim günü Van’ın Başkale ilçesine bağlı  Koçdağı (Xelkava) köyündeki karakolun yakınlarında odun toplayan çocukların bulduğu el 
bombasının infilak etmesi sonucu, 11 yaşındaki Nadir Demir, vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla  ağır yaralandı ve Van Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
6 Aralık günü Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçınar köyü yakınlarında,  jandarma karakolu yakınındaki askeri yasak bölgedeki mayınlı 
alana giren  koyunlarını çıkarmak isterken, üstüne bastığı mayının patlaması sonucu, Hatun Yeşiltepe adlı kadın yaralandı. Bir ayağı kopan 
Yeşiltepe hastaneye kaldırıldı.  
 

I.4. Çatışmada Ölenler  
 
15 Ocak günü Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 PKK militanı yaşamını yitirdi. 
Elazığ il merkezi Şeyhşamil Bulvarı Cezaevi Sokakta, güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada, Bedri 
Esmer adlı kişi yaşamını yitirdi. Esmer, daha önce de Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastında adı geçtiği gerekçesiyle Diyarbakır 
il merkezinde gözaltına alınmıştı. Olaya ilişkin 27 Temmuz 2001 tarihli Radikal Gazetesi’nde bir haber yer almış ancak Savcılığa yapılan 
başvurulara da sürekli olarak olumsuz yanıt verilmişti.  
21 Mart günü Ordu’nun Ünye ilçesi Yeşilkent beldesi yakınlarında, DHKP-C örgütünün militanları olduğu öne sürülen bir grup ile güvenlik 
güçleri arasında çıkan çatışma sonucu, G. Şahin, Đ. Yücel ve T. Şahin adlı kişiler öldü.  
 
8 Mayıs günü Siirt’in Eruh ilçesinin kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada , PKK militanı 1 kişi öldü.  
 
3 Haziran günü Hakkari ilinin kırsal kesiminde güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda çıkan çatışmada KADEK üyesi olduğu ileri sürülen 1 
kişi öldü.  
 
5 Temmuz günü Elazığ il merkezinde, güvenlik güçlerinin  Diyarbakır Emniyet Müdürü G. Okkan suikastı sanığı olan H. Sarıağaç’ın evine 
düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıktı. 3 güvenlik görevlisinin öldüğü olayda, Sarıağaç da yaşamını yitirdi. 
 
23 Temmuz günü Batman ile Mardin illeri arasındaki karayolundaki Suçeken köyü yakınlarında güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girdikleri ve 
PKK militanı oldukları ileri sürülen 3 kişi öldürüldü. 
2 Ağustos günü OHAL Valiliğinden yapılan açıklamada; Diyarbakır ili kırsal alanında sürdürülen operasyonlarda 2 güvenlik görevlisinin 
yaşamını yitirdiği; 2 köy korucusu, 2 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.  
21 Ekim günü Bingöl’ün Yayladere ilçesinin kırsal kesiminde güvenlik güçleriyle PKK/KADEK militanları arasında çıkan çatışmada 1 asker ile 2 
militan öldü. 
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Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, 27 Ekim günü Sütlüce bölgesinde  operasyon yapan güvenlik güçleriyle girilen çatışmada 1 kişinin 
öldüğü belirtildi. 
28 Aralık günü Tokat ilinin kırsal kesiminde operasyon yapan jandarma timleri ile  silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, DHKP-C örgütüne 
mensup olduğu bildirilen C.A.Güler adlı kişi öldürüldü.  
 

I.5. Saldırıya Uğrayanlar 
 
I.5.1. Saldırıya Uğrayan Üniversite Öğrencileri 
 
6 Ocak günü Đstanbul’da; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdikleri Kürtçe eğitim istemli dilekçeler için haklarında açılan soruşturma 
çerçevesinde, okula çağrılan bir öğrenci grubu, okul çıkışında MHP’li bir grubun saldırısına uğradılar. Olayda, Ramazan Adıyaman adlı öğrenci 
ağır yaralandı.  
 
24 Ocak günü Eskişehir’de, U. Mumcu’ya suikastın yıldönümü nedeniyle Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenlediği anma etkinliğine katılan 
Vedat Doğan adlı öğrenci, MHP’li bir grubun saldırısına uğradı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi kantininde meydana gelen olayda, adı geçen 
öğrenci yaralandı.  
 
28 Mart günü Ankara’da;  yayıncı Melih Pekdemir’in oğlu, Cumhuriyet lisesi öğrencisi Onurkan Pekdemir, okulda sağ görüşlü öğrencilerin 
saldırısına uğradı. Önceden de tehdit edildiğini bildiren Pekdemir’e iki günlük rapor verildi.  
 
8 Nisan günü Ankara’da, Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde öğrenciler arasında  çıkan tartışmalar sonrası, Đşçi Partisi yanlısı kalabalık bir grubun 
saldırısına uğrayan sol görüşlü öğrencilerden 3 kişi yaralandı.  
 
9 Nisan günü Đstanbul’da, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Camcı, okul çıkışında sağ görüşlü öğrencilerin saldırısına uğradı.  
Camcı, başına aldığı satır darbesiyle yaralandı.  
 
10 Nisan günü Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi’nde okuyan demokrat görüşlü Đ. Özalan, E. Can, R. Tanrıverdi, M.A. Işık adlı öğrenciler , 
Ülkü Ocakları üyesi bir grubun saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yara alan adı geçenler hastaneye kaldırıldı ve kendilerine 3 ila 12 gün 
arasında değişen sürelerle rapor verildi. 
 
17 Nisan günü Ankara’da  Gazi Üniversitesi’nde,  MHP yanlısı Ülkü Ocakları’nın  Genel Başkanı A. Kaya’nın da aralarında olduğu bir grup,  
Ocak’tan ayrılıp BBP’nin gençlik örgütlenmesi olan Alperen Gençlik Ocakları’na geçen bir grup öğrenciye saldırdı. Taş ve sopaların kullanıldığı 
olayda  5 kişi yaralandı.  
 
7 Mayıs günü Konya’da, Selçuk Üniversitesi A. Keykubat kampusünde  5 öğrenci, ülkücü görüşe mensup bir grup öğrencinin saldırına uğradı. 
Bıçak ve sopa darbeleriyle yara alan ĐHD şubesine başvurdu. 
 
20-24 Mayıs günleri arasında Ankara’da, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim  ve Tıp fakültelerinde, MHP görüşlü öğrencilerin saldırısına uğrayan,    
aralarında Tıp Fakültesi  Öğrenci Derneği başkanı  Sinan Cem Uzunget’in de olduğu 15  öğrenci yaralandı.  
 
23 Mayıs günü Đstanbul’da, Maltepe Orhangazi lisesi öğrencisi Sultan Kura, Emek Gençliği faaliyetlerine katıldığı için saldırıya uğradı. Okul 
çıkışında, Ülkü Ocakları’na mensup bir grup öğrenci tarafından baş ve karnından bıçaklanan Kura, Kartal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 
9 Haziran günü Erzurum’da, Atatürk üniversitesi öğrencisi ve Emek Gençliği üyesi 5 öğrenci, ülkücü bir öğrenci grubunun saldırısına hedef 
oldular ve çeşitli yerlerinden yara aldılar. 
 
Sakarya’da, Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ulaş Gökpınar, arkadaşı Pınar ile birlikte,  kent merkezindeki Katlı Pazar’da, ülkücü görüş mensubu  
kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Kalaslarla dövülen Gökpınar’ın burnu kırıldı ve 10 günlük rapor verildi. Pınar’ın  da, aldığı darbeler 
sonucu başına dikiş atıldı. 
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran  Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Söğüt, 12 Temmuz günü Şehremini durağı yakınlarında, ellerinde demir 
çubuklar bulunan maskeli üç kişi tarafından dövüldüğünü söyledi.  Kafa ve vücudunda darp izleri oluştuğunu anlatan Söğüt, hastanede 
kendisine 7 günlük “işgöremez” raporu verildiğini bildirdi. 
 
15 Ekim günü Ankara’da, Beşevler semtinde otobüs beklemekte olan üniversite öğrencisi Burcu G., bir aracın içindeki kimliği belirsiz kişilerin 
açtığı ateş sonucu  yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Kasım günü Ankara’da, Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi’nde, Murat Korkut ve Serkan Onur adlı öğrenciler, sopa ve kesici alet taşıyan bir 
grubun saldırısına uğradı. Yüz, baş ve boyun kısımlarından yara alan adı geçenler,Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.  
 
I.5.2. Saldırıya Uğrayan Belediye Başkanları ve Çalışanları 
 
2 Ocak günü Sivas’ın Kangal ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Polat, evine gitmekte iken iki kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Polat 
Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
14 Ocak günü Hakkari il merkezinde, belediye binası önünde nöbet tutan Yusuf Çetinkaya adlı bekçi, kimliği belirsiz üç kişi tarafından dövüldü. 
Maskeli kişilerin, belediye başkanının telefonunu sorduklarını, bilmediğini söyleyince dayağa maruz kaldığını söyleyen Çetinkaya darp sonucu 
yaralandı.  
 
25 Ocak günü Đstanbul’da, ANAP’ın  Büyükçekmece ilçe örgütü başkanı Nuri Zengin ve aynı partiye mensup belediye başkanının kardeşi Tahir 
Akgün, iki kişi tarafından silahla vuruldu. Bacaklarından yara alan adı geçenler, hastaneye kaldırıldı. 
 
8 Nisan günü Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Sahilkent beldesinin  belediye başkanı Ali Çoban, aracından inip evine girdiği sırada, iki kişinin 
silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yara alan Çoban  hastaneye kaldırıldı. 
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7 Mayıs günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde, emniyet lojmanları yanında çalışan belediye işçileri, bir polis memurunun getirdiği traktöre toprak 
yüklemeyi reddedince saldırıya uğradılar. Tartışma üzerine polisin silahını ateşlemesi sonucu Hacı Aydın adlı işçi kolundan yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı.   
 
2 Eylül günü Đstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde, belediye başkanı Mustafa Yeşil, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Karnından 
ve göğsünden  üç kurşun yarası alan Yeşil, görevlilerce Özel Şafak Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
1 Kasım günü Batman’da, belediyede işçi olan Diyadin Acar adlı kişi, yanına gelen  ve tartıştığı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. 
Bacağından yaralanan  Acar, önce Batman SSK Hastanesi’ne, durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
gönderildi. 
 
I.5.3. Saldırıya Uğrayan Gazeteciler 
 
28 Ocak günü Marmaris'te yayın yapan "Kanal 48" televizyonu binasına gelen üç kişi, canlı yayın konuğu gazeteci Erdem Katırcı'yı hırpaladı. 
Rıfat Kalakoğlu'nun yönettiği programa konuk olarak katılan gazeteci Erdem Katırcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Genel 
Kurulu'na katılan Bölgesel Yürütme Kurulu eski başkanı Cem Selik'in söz konusu toplantıda çiklet çiğnediğini, bu durumun Marmaris'in 
tanıtımını olumsuz etkilediğini söyledi. Konuşmayı izleyen Cem Selik ve arkadaşları gazeteci Erhan Taşel ve oto kiralama servisi işleten 
Timuçin Kuş, televizyona ait stüdyoya gittiler. Canlı yayında reklam arası verildiği sırada Erdem Katırcı, Selik, Taşel ve Kuş'un saldırısına 
uğradı. Gazeteci Katırcı üç kişiden şikayetçi oldu. 
 
28 Ocak günü Diyarbakır’da, Yedinci Gündem gazetesi haber müdürü Devrim Göktaş, evinin bulunduğu bina içinde, kimliği belirsiz bir kişinin 
saldırısına uğradı. Boğulmak istenen Göktaş, ĐHD şubesine başvurdu. 
 
1 Şubat günü Antalya'da yayın yapan "Ajans Bir" kameramanı Đsmet Kumaşçıoğlu, Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın muhabirleri, 
gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için Serik Hastanesi'ne getirilen Belek Belediye Başkanı Yusuf Mercek'i görüntülemek isterken saldırıya 
uğradılar. Saldırı sonucu kameraman Đsmet Kumaşçıoğlu'nda darp izleri oluştu. 
 
10 Şubat günü Zonguldak'ta yayımlanan "Pusula" dergisi sahibi Ali Rıza Tığ, bölgesindeki yolsuzluk ve rant kavgası iddialarına yer verdiği için 
sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan gazeteci Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü, ayağı alçıya alındı. 
 
10 Mart günü Batman’da, bir futbol maçını izledikten sonra standtan çıkan Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti Başkanı M. Kemal Çelik, 
polislerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Çelik’in Batman Postası adlı yerel gazetede, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde gösteriye 
katılanlara polisin tutumu ile ilgili yazdığı köşe yazısı nedeniyle dövüldüğü ileri sürüldü.  
 
24 Mart günü Đstanbul’da, evine gitmek üzere Sirkeci garından banliyö trenine binen Cumhuriyet gazetesi spor servisi muhabiri Serkan Yıldız, 
kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı trenin içinden atıldı. Yedikule istasyonunda baygın durumda bulunan Yıldız’ın kafatasında kırık 
saptandı ve hastanede tedavi altına alındı. 
 
1 Nisan günü Đstanbul’da, Eyüp Đmam Hatip Lisesi önünde, okula alınmayan başörtülü öğrencilerin eylemini izleyen Yeni Şafak gazetesi 
muhabiri Ümmühan Atak, polislerce dövüldü ve fotoğraf makinesi kırıldı. 
 
2 Nisan günü, Bolu’da düzenlenen bir konser sonrasında, izleyenlerle polisler arasında çıkan tartışmayı görüntülemek isteyen Đhlas Haber 
Ajansı muhabiri Caner Güngör, güvenlik güçlerinin saldırısına uğradı ve dövüldü.  
 
12 Nisan günü Mersin'de yayımlanan "Arayış" gazetesi sahibi Ahmet Leventyürü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi'nde 
saldırıya uğradı. Saldırı, Mersin Gazeteciler Derneği'nce de kınandı. Açıklamada, "gazetecinin yazdıklarını gerçeğe aykırı bulacak kişi veya 
kurumların başvuru adresi bağımsız yargıdır" denildi.  
 
16 Nisan günü Van Đlçe Emniyet Amiri Orhan Ergün ve beraberindeki polisler Van'da yayın yapan "Alp TV" kameramanı Şükrü Akyüz'ü 
tartakladıktan sonra kameralarına el koydular. Gazeteciler, Edremit Đlçesi'nde bir kahvehanede düzenlenen basın toplantısını izlemek 
istiyorlardı. 
 
2 Haziran günü Đstanbul’un Bağcılar ilçesi Evren mahallesinde, Evrensel gazetesi satan Mustafa Öztürk, dört kişinin bıçaklı saldırısına 
uğrayarak omzundan yaralandı.  
 
28 Haziran günü Đstanbul’da, Laila eğlence merkezinin önünde, Alem dergisi  muhabiri Deryahan ile Star gazetesi muhabiri Okan Işık’a, yoldan 
geçen bir aracın içindeki kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, Deryahan dizinden vurularak yaralandı.  
 
10 Temmuz günü Diyarbakır’da, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Naci Sapan, silahlı saldırıya uğradı. Bacağına üç kurşun isabet 
eden Sapan, tedavi altına alındı.  
 
15 Temmuz günü Đstanbul Kağıthane’de, M1 adlı televizyon kanalında kameraman olarak çalışan S. Levent Daysal, evine giderken iki kişinin 
saldırısına uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Baysal, çevredeki yurttaşlarca SSK Okmeydanı Hastanesine kaldırıldı.  
 
14 Ağustos günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Yeni Gebze gazetesi sahibi Đsmail Kahraman ve yazıişleri  ve köşe yazarı Đsmail Köse, 
milletvekili adayı olan emekli binbaşı ve üniversite öğretim görevlisi H. Demirkaya’nın saldırısına uğradı. Gazetede çıkan bir yazıda 
eleştirilmesine kızan Demirkaya’nın, yumruk ve tokat attığı adı geçenler yaralandı ve  kendilerine 3 günlük “işgöremez” raporu verildikten sonra 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
 
18 Ekim günü Antep’te, Ekspres gazetesinin yazıişleri müdürü Ali Đnce, Hürriyet caddesindeki otobüs durağında, kimlikleri belirsiz iki kişinin 
saldırısına uğradı. Yaralanan Đnce , hastaneye kaldırıldı.  
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11 Kasım günü Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesinde, bağımsız milletvekili seçilen F. Akgündüz’ün Veysel Karani türbesini ziyareti 
sırasında bir grup seçmen, Akgündüz’ün aleyhine haber yazdıkları gerekçesiyle gazetecilere saldırdı. Olayda, 4 gazeteci hafif şekilde 
yaralandı.  
 
12 Kasım günü  Đzmir’in Bergama ilçesinde, Evrensel gazetesi satan Gani Oğuz,  gazete satmak için sahibinden izin alarak girdiği  bir 
kahvehanenin içinde bulunan Normandy Madencilik işçileri tarafından dışarı çıkarılarak dövüldü. Saldırı sonucu yaralanan Oğuz’a hastaneden 
5 günlük “işgöremez” raporu verildi. 
 
27 Kasım günü Đstanbul’da, “Feshane şenlikleri”ni izleyen Star TV çalışanları Ceren Korkmaz ve Hikmet Tekemen, şenliklerde güvenlikten 
sorumlu kişilerin saldırısına uğradı Tekemen’in kamerasının da kırıldığı saldırıda, adı geçenler çeşitli yerlerinden darbe aldı. 
 
4 Aralık günü Antep’te, Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Mehmet Türkmen, hastane önünde kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı. 
Döner bıçağı ve ustura darbelerine maruz kalan Türkmen yaralandı. 
 
10 Aralık günü Batman’da, Çevre Gönüllüleri Derneği yöneticisi ve Batman Ekspres gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet Şah Ayaz, Fatih 
mahallesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.Taş ve sopalarla saldırılan Ayaz, baş ve kolundan yaralandı.  
 
21 Aralık günü Batman’da, yerel yayın GAP gazetesinin sahibi Mansur Obut, Meydan mahallesindeki gazete binasına gelen iki kişinin 
saldırısına uğradı. Sopa ve şişlerle vurulan Obut, kafa ve beline aldığı darbeler sonucu yaralandı ve kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nden 10 
günlük “işgöremez”raporu verildi.  
 
 
I.5.4. Saldırıya Uğrayan Sendikalılar 
 
6 Ocak günü Ankara’da, Mamak ilçe belediyesinde görevli Tüm Bel Sen üyesi  Erol Taşdemir, zabıta  müdürü ve yanındakilerin saldırısına 
uğradı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Taşdemir’e üç günlük “işgöremez” raporu verildi.  
 
18 Mart günü Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde,  lisede kimya öğretmeni olarak görev yapan Egitim Sen üyesi Servet Ergin, aynı okulda görevli bir 
öğretmen ve yakınlarının saldırısına uğradı. Sopalarla dövülen Ergin, hafif şekilde yaralandı. 
 
10 Nisan günü Adana il merkezinde, DĐSK’e bağlı Tekstil Sendikası yöneticileri T. Enişte, V. Gür ve R. Türkyılmaz, bir lokantadan çıkarken, 
araçlarının önünü kesen kişilerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradılar. Olayda, adı geçenler yaralandı.  
 
12 Mayıs günü Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Sağlık Emekçileri Sendikası  üyesi  hemşireler S. Halisdemir ve S. Ürembay ile eşleri ÖDP üyesi  
H. Halisdemir ve A. Ürembay, katıldıkları bir şenlikten dönerken ülkücü beş kişinin saldırısına uğradılar. Olayda, adı geçenler baş ve 
yüzlerinden yara aldı. 
 
17 Haziran günü Đzmir’de, bir ilköğretim okulundaki seminer çalışması sırasında, Eğitim Sen üyesi öğretmen Hayati Günal, çıkan bir tartışmada 
emekli emniyet amirinin saldırısına uğradı. Yaralanan Günal’a Adli Tıp Kurumu’ndan 5 günlük rapor verildi. 
 
1 Ağustos günü Antalya’da, Tümtis Sendikası’na üye oldukları için işten çıkarılan Arıcı Taşımacılık şirketi çalışanları, işyeri önünde direniş 
yaparken  patron ve yanlılarının saldırısına uğradı. Olayda sendika yöneticisi  ve işçi 4 kişi yaralandı. Direnişlerini sürdüren işçiler, 27 Ağustos 
günü  işyeri patronunun da katıldığı ikinci bir saldırıyla karşılaştı. Olayda, bıçakla yaralanan Erdoğan Yüksel ve Sait Turan adlı işçiler, SSK 
bölge hastanesine kaldırıldı. 
 
Đzmir’in Bornova ilçesinde, H. Tahsin Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğretmenlik yapan Eğitim Sen ve Eğit Der üyesi Orhan Yüce, okulun müdür 
yardımcısı tarafından saldırıya uğradı. Konuya ilişkin Egit Der’de yapılan açıklamada, Yüce’nin norm kadro uygulamasına, okuldaki yolsuzluk 
ve haksız uygulamalara karşı çıktığı için uğradığı saldırı sonucu yaralandığı  bildirildi. 
 
19 Kasım günü Đstanbul’da, Zeytinburnu Nakliyat Sitesi’nde çalışan  Tümtis üyesi ambar işçilerine, Nakliyat Đş Sendikası yöneticileri tarafından, 
kendi sendikalarına geçmedikleri için saldırı yapıldı. Olayda, eski şube başkanı Hüseyin Özdoğan yaralandı.  
 
20 Kasım günü Đstanbul Zeytinburnu’ndaki Nakliyeciler Sitesi’nde, Tümtis ve Nakliyat Đş Sendikalarının üyeleri arasında yaşanan gerginlik  
silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, Şeref Akbulut, Oğuzhan Melek ve Cemil Ballı adlı Nakliyat Đş üyesi işçiler öldü. 
 
16 Aralık günü Kilis ilinde, Büro Emekçileri Sendikası (BES) eski temsilcisi Gıyasettin Aslan, gece saatlerinde ıssız bir sokakta üç kişinin 
saldırısına uğradı. Demir çubuklarla dövülen Aslan kafa ve vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldı ve hastaneden 7 günlük “işgöremez” raporu 
verildi. 
 
I.5.5. Saldırıya Uğrayan Sanatçılar 
 
15 Mayıs günü Trabzon’da,  tiyatro festivali açılışında bulunan devlet tiyatrosunun sanatçıları D. Ordu, B. Koçtepe, ve M. A. Toklu, beş kişilik 
bir grubun saldırısına uğradılar. Sopa, taş ve muştalarla darbe alan adı geçenler yaralandı. 
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I.5.6. Saldırıya Uğrayan Siyasi parti Yönetici ve Üyeleri 
1 Mart günü Hatay’ın Đskenderun  ilçesinde,  kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan CHP ilçe örgütü ikinci başkanı Ercüment 
Kimyon yaralandı.  
 
5 Haziran günü Kocaeli’de, MHP merkez ilçe örgütü başkanı Yusuf Kenek, kimliği belirsiz iki kişinin saldırısına uğradı. Demir ve sopa darbeleri 
alan Kenek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 
 
28 Haziran günü Elazığ’da, DSP il örgütü başkanı Selçuk Erden, Parti binasından çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin saldırınsa uğradı. Sırt 
ve kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Erden hastaneye kaldırıldı. 
 
25 Ağustos günü Đzmir’in Buca, Şirinyer ve Bornova ilçelerindeki pazaryerlerinde TKP’nin gazetesini dağıtan Partililere, ellerinde demir çubuklar  
bulunan ülkücü grup tarafından saldırıda bulunuldu. Olaylarda, 20 kadar TKP mensubu, çeşitli yerlerinden yara aldı. 
 
Sinan Kayış,  
31 Ağustos günü Đstanbul Okmeydanı’nda, Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin seçim bildirilerini dağıtmak üzere bir kahvehaneye giren Partinin 
üyelerine engel olmak isteyen kahvehanenin sahibi tarafından ateş açıldı. Olayda, kurşunlara hedef olan Şişli ilçe örgütü üyesi Sinan Kayış, 
kaldırıldığı hastanede öldü. Yalçın Köse adlı üye de yaralandı. 
 
14 Eylül günü Đstanbul’da, Yenibosna’da kurulu Elvan Fabrikası’nda,  EMEP’in Emeğe Sesleniş adlı  bültenini dağıtan Parti üyesi 4 kişi, 
patronun da aralarında olduğu bir grup tarafından saldırıya uğradı.  
 
Mehmet Emin Tunç 
9 Ekim günü Adana il merkezi Eminağa caddesindeki CHP seçim bürosu, lokanta ve marketin bulunduğu yöne kimliği belirsiz kişilerin açtığı 
ateş sonucu Mehmet Emin Tunç adlı kişi kurşunlara hedef olarak öldü. Olayda 4 kişi de yaralandı.  
 
13 Ekim günü Adana’nın Yüreğir ilçesi Serinevler semtinde, “Sosyalist platform”un afişlemesini yapmakta olan  dört kişiye, bir grup tarafından 
saldırı yapıldı. Olay’da Ali Yüksel adlı kişinin burnunda kırık, Mehmet Gök’ün de omuz ve göğsünde darptan kaynaklı ezilme meydana geldi. 
Adı geçenlere kaldırıldıkları hastaneden rapor verildi.  
 
20 Ekim günü Đstanbul Sultanbeyli’de, DEHAP’in ilçe örgütü binasının açılışında, bir grup Partili, MHP’lilerin saldırısına uğradı. Olayda, Mahmut 
Aykut yaralandı.  Aynı gün Nurtepe’de, Yurt Partisi Kağıthane ilçe örgütü başkanı M. Emin Mollaibrahimoğlu, bir grubun taşlı saldırısına 
uğrayarak hafif yaralandı. 
 
23 Ekim günü Đstanbul’da,CHP Beykoz ilçe örgütü gençlik kolu başkanı Savaş Özkan, partisinin seçim afişlerini asarken, MHP’li iki kişinin 
saldırısına uğradı. Bacağından bıçak yarası alan Özkan hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Ekim günü Đstanbul Kağıthane’de, seçim çalışması yapan DEHAP’lıların konvoyuna ait bir minibüse MHP’li kişilerce ateş açıldı. Olayda, 
camları kırılan minibüsün içindeki Mehmet Ali Kaya yaralandı.  
 
27 Ekim günü  Đzmir’in Cennetçeşme semtinde seçim çalışması yapan DEHAP’lıların konvoyuna MHP’li kişiler saldırıda bulundu. Olayda, 
konvoydaki bir araçta hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı. 
 
28 Ekim günü Muğla’da, TKP’den milletvekili adayı olan Đskender Aycan Değer, ağabeyiyle birlikte özel seçim araçlarında, bir grubun 
saldırısına uğradılar. Olayda, adı geçenler yaralandı.  
 
29 Ekim günü Đstanbul Küçükyalı’da, Atatürk caddesi üzerindeki bir pasajın içindeki dükkana, ellerinde bıçak ve satırlar olan 10 kişilik ülkücü bir 
grup tarafından, dükkanda DEHAP afişi asılı olduğu gerekçesiyle saldırı yapıldı. Olayda, bacağından ve yüzünden bıçaklanan DEHAP üyesi 
Yakup Oğuz Timur  yaralandı. Aynı gün, Esenyurt’ta, Cumhuriyet alanında bağımsız milletvekili adayı M. Turfa’nın seçim konuşması sırasında 
yapılan saldırıda, Murat Elverişli adlı kişi bacağından ağır şekilde yaralandı.  
 
29 Ekim günü Ankara’da, Demetevler 12. caddede seçim çalışması yapan Saadet Parti’lilerin önünü kesen MHP’li bir grup, ellerindeki sopalarla 
saldırıya geçti. Olayda, Y. Akkuş, A. Seferoğlu ve 2 kişi daha yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.  
 
2 Kasım günü Diyarbakır’da, seçim çalışmaları yapan HAK-PAR konvoyuna yapılan saldırıda, genel başkan yardımcısı Kasım Ergün ve Parti 
üyesi Nurten Kahramaner yaralandı 
 
2 Kasım günü Đstanbul Sultanbeyli’de, bir ilköğretim okulunun duvarına AK Parti’nin seçim afişini yapıştırmakta olan Emir Carlı adlı kişinin 
kafasına, tartıştığı bir grup tarafından  sopalarla  vuruldu.  Yaralanan Carlı, hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi. Olayla ilgili beş kişi 
gözaltına alındı.  
 
3 Kasım günü Mardin’de ĐHD şube sekreteri Serdar Kılıçarslan, genel seçimleri gözlemek  için kente gelen  Norveçli bir heyetle gittiği Kızıltepe 
ilçesinin Dikmen beldesinde, ANAP milletvekili adayının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Kılıçarslan’a, kaldırıldığı hastaneden 
10 günlük “işgöremez” raporu verildi. Olaydan sonra, oylarını kullanmaya gelen  köylülerden ANAP’a oy vermeyi reddeden Savaş Yıldız ve 
Selahattin Örnek adlı kişiler de, aynı kişiler tarafından saldırı yapılarak yaralandı. Seçimlerden sonra umduklarını bulamayan  ANAP adayının 
yakınları, tekrar gittikleri köyde, Tacettin Eren,   DEHAP sandık görevlisi Fanri Kino, ve Rıdvan Olcaysöz’e saldırarak yaraladılar. Kino’ya 15, R. 
Ölmez’e de 7 günlük  “işgöremez”raporları verildi. 
 
3 Kasım günü Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı bazı köylerde, seçimlerde açık oy kullanıldığı duyumu üzerine, bölgeye giden DEHAP milletvekili 
adayı M. Nuri Güneş ve Fransa’dan gözlemci olarak gelen J. Dutto ile DEHAP heyeti,  Hacıağa köyünde kalabalık bir korucu grubunun 
saldırısına uğradı. Askerlerin müdahalesiyle sona eren olayda, aday M.N.Güneş ile heyetteki 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.  
 
3 Kasım günü Van’ın Muradiye ilçesinde, DEHAP üyesi Ahmet Başak, sandık müşahitliği için Balıklı köyünde ANAP milletvekili adayı Ş. 
Bedirhanoğlu ve yakınlarının saldırısına uğradı. Kafasından aldığı darbeyle ağır yaralanan Başak hastaneye kaldırıldı.Đlçeye bağlı diğer 
köylerde de, yine Bedirhanoğlu’nun yakınları ve korucuların saldırısına uğrayan  DEHAP müşahitlerinden HADEP ilçe örgütü başkanı Ş. Yıldız, 
Đ. Çelik, R. Solmaz, A. Selek, F. Başak ve adları öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.  
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3 Kasım günü Siirt’in Eruh ilçesi Dağdüşü köyünde, DEHAP adına sandık görevlisi olan Kasım Yılmaz ve Hüseyin Oktayı, korucuların 
saldırısına uğradı. Kalas darbeleriyle başlarından yaralanan adı geçenler, hastaneye kaldırıldı.  
 
22 Aralık günü Đstanbul’da, HADEP ilçe örgütü yöneticisi Ali Çalış, Topkapı’da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırına uğradı. Koluna ve karnına 
dört kurşun isabet eden Çalış hastaneye kaldırıldı. 
 
I.5.7. Saldırıya Uğrayan Sivil Yurttaşlar 
 
26 Ocak günü Osmaniye ilinde, MHP milletvekilleri  ve genel sekreter yardımcısı, Eroğlu caddesi üzerinde ziyaret ettikleri  esnaflarla tartışmaya 
girdiler. Olay üzerine milletvekillerinin korumaları ve MHP’li gençlerin saldırısına uğrayan esnaf  Cafer Altıntaş ve 71 yaşındaki babası 
yaralandı.   
 
28 Şubat günü Urfa’nın Siverek ilçesinde, kapalı cezaevinin ikinci müdürü olan Osman Kalkan, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına 
dört kurşun  yarası alan Kalkan, hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Mart günü Urfa’nın Siverek ilçesinde, Đsmet Kayaalp adlı kişi, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna dört 
kurşun isabet eden Kayaalp yaralanarak tedavi altına alındı.  
 
27 Nisan günü Manisa’da, işkence yapmaktan sanık polislerin avukatı  Talat Tekkılıç, Güzelyalı semtinde, kimliği belirsiz kişilerin silahlı 
saldırısına uğradı. Baş ve ayağından yara alan avukat, hastaneye kaldırıldı. 
 
20 Mayıs günü Nevşehir’de, Turizm Đl Müdürü Velettin Birsöz, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Sopa darbeleri sonucu yaralanan 
Birsöz, hastaneye kaldırıldı.  
 
18 Ağustos günü Ankara’nın Bala ilçesine bağlı Kesikköprü beldesinde, bu yıl altıncısı yapılan Kültür Festivali etkinlikleri sırasında, ülkücü 
oldukları öğrenilen ve bozkurt işareti yapan iki kişi, ellerinde bıçaklarla kalabalığa saldırdı. Olayda, Gökhan Güreşçi ve Ahmet Kaya adlı kişiler, 
aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.  
 
3 Kasım günü Gözpınar beldesi belediye başkanı M.E. Soysal ile bazı yurttaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, 
Ethem-Fehim-Hüseyin Ayaz ve Ş. Unutur, aldıkları sopa darbeleriyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.  
 
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli(Xurs) köyünde oturan Selahattin Örnek ve Savaş Yıldız, 4 Kasım günü korucular tarafından, “DEHAP’a 
oy verdikleri” gerekçesiyle dövüldüklerini bildirdiler. Olayda, adı geçenler yaralandı.  
 
8 Kasım günü Đstanbul Maltepe’de, H. Mehmet Canpolat adlı genç, 15 kişilik bir grup tarafından, bindiği servis aracı  durdurularak ağır biçimde 
dövüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren Canpolat’ın birkaç gün önce ölüm orucu  nedeniyle düzenlenen bir eyleme katılanlarla tartıştığı ve 
eylemcilere küfrettiği iddia edildi.  
 
12 Kasım günü Diyarbakır’ın Sur beldesinde, postane önünde aracı içinde oturmakta olan Hikmet Çakır adlı kişi, kimliği belirsiz üç kişinin silahlı 
saldırısına uğradı. Yaralanan Çakır, hastaneye kaldırıldı. 
 
Manisa’da bir okurla hademe olarak görevli bulunan Yusuf Ertekin adlı kişi, ehliyet raporu almak için gittiği Đzmir’in Konak ilçesi Devlet 
Hastanesi’nde,  bir görevli ile tartışması üzerine, hastanede görevli bir polis memurunun saldırısına uğradı. Adli Tıp’tan “işgöremez” raporu 
verilmesine karşın saldırgan polis hakkında bir işlem yapılmadığını söyleyen Ertekin, ĐHD Đzmir şubesine başvurdu.  
 
28 Aralık günü Urfa’nın Hebana köyünden Viranşehir ilçesine  giden Esat ve Mehmet Sakin adlı kardeşlere, araçlarının içindeyken Sesik köyü 
yakınlarında silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda, Mehmet yara almazken, bacaklarına  iki kurşun isabet eden  kardeşi Esat ağır yaralandı ve 
önce Urfa Devlet Hastanesi’ne, kan kaybetmesi üzerine de Antep’teki özel S. Konukoğlu Hastanesi’ne götürüldü. 
 
 

I. 6. Kaybedilenler 
 
Tunceli Jandarma Alay Komutanlığı’nın  Şubat ayında düzenlediği operasyonda,  “PKK üyesi olduğu” gerekçesiyle gözaltına alınan  Coşkun 
Doğan’dan sonraki günlerde haber alınamadı ve nerede tutulduğu konusunda bilgi edinilemedi. ĐHD Đstanbul şubesine başvuran adı geçenin 
annesinin Đstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve diğer yetkili mercilere başvurduğunu ve sonuç alamadığını belirtirken, avukat F. Karakaş, 
Erzurum, Diyarbakır ve Malatya DGM’lerinde araştırma yaptığını, kaydına rastlanmadığını, Tunceli Emniyeti ve jandarmasının da , gözaltı 
görüntüleri ulusal TV kanallarında yayınlanmasına karşın, gözaltıyı reddettiklerini söyledi. ĐHD Đstanbul şubesinin Kayıplara Karşı Komisyon’un 
da Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne Doğan’ın hangi cezaevinde bulunduğuna ilişkin sorusu da yanıtsız kaldı ve konuyla ilgili 
Uluslararası Af Örgütü’ne acil eylem çağrısı yapıldı.  
 
20 Kasım günü, Muş’un Varto ilçesine bağlı Karapınar köyünde ikamet eden Sıddık Kaya, ilçe merkezindeki kızkardeşinin evinden, ilçenin 
Jandarma Alay Komutanlığı’nda görevli astsubay Celal Şan ile görüşmek üzere evden ayrıldı. Sonraki günlerde kendisinden haber alınamayan 
Kaya’nın akibeti ile ilgili, hükümet, parlamento ve diğer  ilgililer nezdinde yapılan tüm girişimlerden sonuç alınamadığı gibi, Uluslararası Af 
Örgü’ne “acil eylem” çağrısı yapılmasına karşın Kaya’dan bir daha haber alınamadı.  
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I.7.Đşkence , Kötü Muamele, Aşağılayıcı ve Đinsanlık Dışı Muameleye Uğrayanlar 
 
I.7.1. Gözaltında Đşkence ve kötü muameleye Maruz Kalanlar 
Aziz Bayın 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Aziz Bayın, 2 Ocak günü HADEP’in afişlerini asarken alındığı gözaltında işkenceye maruz kaldığını söyledi. 
1984 Diyarbakır doğumlu Aziz Bayın gözaltı süresince maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı; “2 Ocak günü sabah saat 09.00 sıralarında 
HADEP’in asılmasına izin verilen afişlerini Yunus Emre Mahallesinde asıyordum. Bu esnada güvenlik kuvvetleri geldiler, astığım afişlerin izin 
belgesini gösterince gittiler. Fakat aradan 2-3 dakika geçtikten sonra tekrar gelerek adımı sordular ve beni polis otosuna bindirdiler. Arabaya 
biner binmez gözlerimi bağladılar. Daha sonra beni Çevik  Kuvvet diye bilinen yere götürdüler. Orada, kaba dayağa maruz kaldım, sırtıma ve 
göğsüme bilmediğim sert bir cisimle vuruyorlardı. Daha sonra aralarından biri eline eldiven geçirerek testislerimi sıkmaya başladı. Bir ara bana 
çok kötü kokan (dışkı olduğunu sandığım) bir şey yedirmek istediler ben karşı çıkınca 3-4 kişi üzerime çullanarak beni dövmeye başladılar. 
Daha sonra beni 3 Ocak günü gece saat 24.00 sıralarında havaalanı yakınlarında bir sokağa bıraktılar. Şu anda testislerim şişkin bir durumda 
ve idrarımdan kan parçaları düşmektedir.” 
  
Murat Avcı 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran 1979 doğumlu işçi Murat Avcı 14 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı ve gözaltında kaldığı 2 
günlük süre içerisinde, kaba dayak, küfür, tehdit, çırılçıplak soyularak tazyikli su sıkma, ıslak ve çıplak vaziyette klimanın önünde bekletme, 
testis sıkma ve zorla belge imzalatma gibi kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını belirtti.  
 
Ramazan Şimşek 
ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuran Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi Ramazan Şimşek  14 Ocak günü güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındı ve 
gözaltında kaldığı 2 günlük süre içerisinde, kaba dayak, küfür, tehdit, çırılçıplak soyularak, tazyikli su sıkma, ıslak ve çıplak vaziyette klimanın 
önünde bekletme, testis sıkma ve zorla belge imzalatma gibi kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldığını belirtti 
 
C. Bırakmak ve M. Zahir Aranacak 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran C. Bırakmak ve M. Zahir Aranacak, 25 Ocak günü gözaltına alındıklarını, yere yatırılarak dövüldüklerini, 
kafalarına cop ve tekmelerle şiddetli darbeler vurulduğunu söylediler.  
 
Şefik Tekkaynar 
Bingöl’ün Solhan ilçesinde 31 Aralık 2001 tarihinde gözaltına alınan Şefik Tekkaynar adlı kişi, işkence gördüğünü açıkladı. Hastane ziyaretine 
giderken yolda alındığını anlatan Tekkaynar, götürüldüğü karakolda bilardo masasına bağlanarak dövüldüğünü, karakol komutanının, kafasının 
üstüne oturduğunu bildirdi ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 
 
Şehmus Algor, Şehmus Vural, Mustafa Konur 
9 Ocak günü Şırnak’ın Silopi ilçesinde gözaltına alınan lise öğrencileri Şehmus Algor, Şehmus Vural, Mustafa Konur, işkence gördüklerini 
açıkladılar. Tarih dersinde yaşanan bir tartışma sonrası, MHP’li olarak bilinen tarih öğretmeninin ihbarı üzerine evlerinden alınan öğrenciler, 
dövüldüklerini, kafalarının duvara vurulduğunu söylediler ve devlet hastanesinde muayene edilmeden kendilerine sağlam raporu verildiğini 
bildirdiler. 
 
Yüksel Zengin, Gülbahar Topdemir, Ramazan Akboğa ve Leyla Narin 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Yüksel Zengin, Gülbahar Topdemir, Ramazan Akboğa ve Leyla Narin, gözaltında işkenceye maruz 
kaldıklarını açıkladılar. Zengin, Mardinkapı semtinde boş bir araziye götürüldüğünü ve dövüldüğünü, Topdemir, tecavüzle tehdit edilerek  
kabadayak atıldığını ve yüksek sesle müzik dinletildiğini, Akboğa, aç bırakma, tuvalete bırakılmama, kaba dayak gibi yöntemlere maruz 
kaldığını, Narin, gözlerinin bağlandığını, tokatlanarak boğazının sıkıldığını, vücuduna elektrik verildiğini söyledi.  
 
Sisi Yılmaz ve Perver Yılmaz(10) 
Batman’da, anadilde eğitim talebiyle dilekçe vermekten gözaltına alınan  Sisi Yılmaz ve 10 yaşındaki oğlu Perver Yılmaz, gözaltı süresince, 
kabadayağa maruz kaldıklarını, kendilerine küfür ve hakaret edildiğini söylediler.  
 
Đbrahim Ay ve Mehmet Baran 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Đbrahim Ay ve Mehmet Baran, gözaltında işkence gördüklerini açıkladılar. Ay, götürüldüğü TEM şubesinde 
gözlerinin bağlandığını, kabadayak atıldığını; Baran, hücreye kapatıldığını, kabadayak, küfür ve hakarete maruz kaldığını, üstüne soğuk su 
döküldüğünü  söyledi.  
 
Sıraç Budancır  
ĐHD Bingöl şubesine başvuran Sıraç Budancır adlı kişi, 8 Ocak günü  gözaltına alındığı emniyet müdürlüğünde işkence gördüğünü bildirdi. 
Dövüldüğünü, karın içinde çıplak bekletildiğini, gözlerinin bağlanarak vücuduna elektrik verildiğini söyleyen Budancır, Özgür Halk dergisi 
muhabiri Orhan Armutçu’nun da kendisiyle birlikte işkenceye maruz kaldığını açıkladı.  
 
Gülşen Varışlı,Tekin Çakmak, Cihan Ballıkaya 
ĐHD Van şubesine başvuran öğrenciler, “Kürtçe eğitim” istemiyle verdikleri dilekçelerden dolayı, 100. Yıl Üniversitesi’nden alındıkları 
gözaltında, dövülerek kötü muameleye maruz kaldıklarını, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını, uzun süre soğukta bekletildiklerini ve 
okumadıkları bir metni imzaya zorlandıklarını açıkladılar. Öğrencilerden Gülşen Varışlı, ayaklarının tutmadığını ve birkaç kez baygınlık 
geçirdiğini, Tekin Çakmak, başında darp izi bulunduğunu, Cihan Ballıkaya da kulağının net duymadığını bildirdi.  
 
Yüksel Azak 
11 Ocak günü Bingöl’de gözaltına alınan Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı Yüksel Azak, 14 Ocak günü serbest bırakıldıktan sonra yaptığı 
açıklamada, tutulduğu Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldığını söyledi. Azak, sorgu süresince, sürekli  elektrik verildiğini ve 
dövüldüğünü bildirdi.  
 
 22 HADEP üyesi 
Adana’nın Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu 22 HADEP üyesi, yaptıkları açıklamada, gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını söylediler. Siyasi 
tutukluların, kendilerini koğuşlarına istemelerine karşın cezaevi idaresinin kendilerini özel koğuşta tuttuğunu ve baskı uygulandığını bildirdiler.  
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Sedat Aban 
Bayındırlık Bakanlığı’nın ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle açılan davanın duruşmasında, sanıklardan eski müsteşar yardımcısı 
Sedat Aban; ifadesinde, gözaltında  manevi ve fiziksel işkence gördüğünü söyledi. Aban, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde, kollarından asılarak 
sorgulandığını bildirdi. 
 
G.K. (17), M.Y., G.T. ve 3 çocuk  
14 Ocak günü Đstanbul’da Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde çıkan olaylar sonrası, savcılıkta ifadeleri alınan çocuklar, gardiyanlar 
tarafından sürekli dövüldüklerini ve kötü muameleye tabi tutulduklarını söylediler. 17 yaşındaki G.K., iki infaz koruma memurunca neden 
gösterilmeden sürekli dövüldüğünü, yemeklerinden böcek çıktığını, M.Y., koğuştaki bir tartışma sonrası, 6 arkadaşıyla idaredeki kabine 
götürülüp bir kaç gardiyanın dayağına maruz kaldıklarını, G.T., koğuş değiştirme istemine saatlerce dövülerek karşılık verildiğini söylediler. 
Çocuklar, banyo yapmak, saç kestirmek gibi temizlik ihtiyaçlarının da karşılanmadığını açıkladılar.  
 
Zübeyde Sapan 
Adana’da, HADEP il örgütü kadın kolları yöneticisi Zübeyde Sapan, Barbaraos mahallesindeki bir arkadaşını ziyaret için çıktığı evinden, 
polislerce durdurularak götürüldüğü bir sokak içinde dövülerek kötü muameleye maruz kaldı. Bir polisin, kendisine dayak atarken diğerlerinin 
sokak başında beklediğini anlatan Sapan, yüzünün kan içinde kaldığını, tehdit edilip bırakıldıktan sonra sığındığı bir evde bayıldığını, daha 
sonra gittiği doktor tarafından muayenesinde, darp izi saptandığını, başının şişip, sağ kulağında sağırlaşma oluştuğunu söyledi.  
 
Mürsel Sargut 
Đstanbul’da, “Kürtçenin seçmeli ders olması” istemiyle üniversite rektörlüğünü dilekçe verirken gözaltına alınanlardan Mürsel Sargut’a işkence 
yapıldı. Adı geçenin avukatı F. Karakaş tarafından savcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Sargut, örgüt üyesi olduğu yönündeki 
suçlamaları reddettiği için çıplak durumda yere yatırılıp dövüldüğünü, hortumla üstüne soğuk su sıkıldığını, suçlamaları kabullenmemesi 
durumunda copla tecavüz edileceği ve ormana götürülüp infaz edileceği yönünde tehdit edildiğini açıkladı.  
 
Cengiz Dönder 
Diyarbakır’da, futbol maçı izlemek için gittiği stadyumda, bir grup polis tarafından dövülen Cengiz Dönder, bir yumurtalığının patladığını ve 
şikayetçi olmaması için tehdit edildiğini açıkladı. Devlet Hastanesinin acil servisinde ağrı kesici iğne yapıldığını, daha sonra 10 gün süreyle 
kaldığı Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, sık sık yanına gelen polislerin , “bir kavgayı ayırdığı sırada yaralandığı’ yönünde ifade vermeye 
zorlandığını, korktuğu için kabullendiğini, ifadeye inanmayan savcı tarafından Adli Tıp Kurumu’na sevkedildiğini söyledi. 
 
Fahriye Kaya, Đbrahim Kaya ve Yaşar Şimşek 
16 Ocak günü Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, iki kişinin ölümüyle sonuçlanan ev baskını sonrasında gözaltına alınan ev sahibi Fahriye Kaya ile 
oğlu Đbrahim Kaya ve Yaşar Şimşek adlı kişiye işkence yapıldı. Tutuklu bulundukları Diyarbakır Cezaevi’nde avukatları R. Yalçındağ ile 
görüşen mağdurlardan Fahriye Kaya gözleri bağlanarak sorgulandığını, tecavüzle tehdit edilip, dövüldüğünü ve saçlarının çekildiğini, oğlu Đ. 
Kaya da, sorguda ayak parmaklarına elektrik verilerek dövüldüğünü, kulak ve boğazından kan aktığını, Yaşar Şimşek, testislerinin sıkıldığını ve 
dövüldüğünü bildirdi.  
 
17 örenci 
Malatya’da, Đnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Kürtçenin seçmeli ders olması talebiyle dilekçe verdikleri için tutuklanan 17 örenci, serbest 
bırakıldıktan yaptıkları açıklamada, gözaltında tutuldukları dört gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarını söylediler. Mağdurlar, gözleri bağlı 
şekilde sandalyede oturtulup uyumalarının yasaklandığını, kafalarının duvara vurulduğunu, gözlerine parmak sokulup cop ve sopalarla 
dövüldüklerini ifade ettiler.  
 
Mustafa Kaya, Seyfettin Elçiboğa, Edip Kaya, Adem Gümüş, Sabiha Temzikan ve 12 kişi 
22 Ocak günü Antep’te gözaltına alınan  HADEP Şehitkamil ilçe örgütü başkanı  gençlik kolları başkanı Mustafa Kaya, il gençlik kolları başkanı 
Seyfettin Elçiboğa, Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcıları Edip Kaya, Adem Gümüş Sabiha Temizkan ve 12 kişiye işkence yapıldı. Daha 
sonra serbest bırakılan adı geçenler adına S. Temizkan yaptığı açıklamada, kendilerine gözaltı süresince basınçlı su sıkıldığını, elektrik 
verildiğini ve dayak atıldığını bildirdi.  
 
L.N., A.B., Đ.N., D.T., ve M.B 
Diyarbakır’da , Kürtçe eğitim kampanyası” nedeniyle Atatürk Lisesi’nde bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan L.N., A.B., Đ.N., D.T., ve 
M.B. adlı öğrenciler, gözaltı süresince işkenceye maruz kaldıklarını bildirdiler. Öğrencilerden L.N., Polisler ve okul yöneticileri tarafından önce 
okulda sorgulandıklarını, daha sonra Terörle Mücadele Şubesi’nde gözleri bağlanarak tazyikli su sıkıldığını, ayak parmaklarına elektrik 
verildiğini, tekmelendiklerini, saçlarının çekildiklerini  açıkladı. ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran mağdurlar, polisler ve okul yönetimi hakkında 
suç duyurusunda bulundular.  
 
18 öğrenci 
10 Ocak günü ĐHD Ankara şubesine başvuran  Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 18 kişi, Kürtçenin seçmeli ders olması talebiyle dilekçe 
verdikleri için 10 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alındıklarını ve tutuldukları dört gün boyunca işkenceye maruz kaldıklarını 
açıkladılar. Göz bağlama, soyma, tehdit, kabadayak suya tutma gibi yöntemlerle kötü muameleye maruz kalan öğrencilerin beyanlarından , 
gözaltı sonrası sevkedildikleri Adli Tıp Kurumu tarafından ayrıntılı tetkikler yapılmadığı ve işkenceyi belgeleyen rapor verilmediği öğrenildi.  
Mağdurlar tedavi için TĐHV’ e yönlendirildi.  
 
Yalçın Y. 
26 Ocak günü Ankara Sakarya Caddesindeki parkta ateş yakıp ısınmaya çalışan Yalçın Y., yanına gelen iki sivil polis tarafından dövüldüğünü 
ve bir daha Sakarya civarında dolaşmaması yönünde tehdit edildiğini bildirdi. Donmamak üzere sabaha kadar dolaşan mağdur, sabah 
saatlerinde Adliye önünde, bir resmi polis ile arasında çıkan tartışma sonrası, “polise hakaret ettiği” gerekçesiyle 7-8 polis tarafından 
dövüldüğünü beyan etti. 
 
Emrullah Şimşek – 
1 Şubat  günü Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinde kalan hükümlü Emrullah Şimşek’in infaz koruma memurları tarafından dövüldüğü bildirildi. 
 
Özkan Şahin,  
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10 Şubat günü Özkan Şahinaldığı bir cep telefonunun bozuk çıkması nedeniyle Ankara’da Maltepe pazarındaki satıcılarla arasında çıkan 
tartışma sonrası, Pazar yerindeki Polis noktasında görevli bir sivil polis tarafından kayıt dışı ve keyfi bir biçimde gözaltına alındığını ve 
dövüldüğünü bildirdi. Aynı gün serbest bırakılan mağdurun, polis darbı sonucu burnu kırıldı ve Adli Tıp’tan 3 günlük işgöremez raporu aldı. 
 
Deniz Doğan  
Diyarbakır’da,  sendikal konuda bir panele katılan avukat Deniz Doğan, üzerinin aramalarına karşı çıktığı polisler tarafından dövüldüğünü 
açıkladı. Avukatların, ağır cezayı gerektiren suçüstü hallerinde aranabileceğini söylemesi üzerine Emniyet’in büro amiri ve güvenlik şube 
müdürü tarafından ensesine vurulup tekmelendiğini belirten Doğan, darp sonucu hastaneden rapor aldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu 
bildirdi.  
 
Metin Acet, Mehmet Işık 
Antep’te gözaltına alınan Yedinci Gündem gazetesi muhabiri Metin Acet ve dağıtımcı Mehmet Işık, sorgulama sırasında işkenceye maruz 
kaldıklarını açıkladılar. Mağdurlar, dövülerek üzerlerine basınçlı su sıkıldığını ve askıya alınarak vücutlarına elektrik verildiğini bildirdiler. 
 
Hüseyin Çığ 
Maraş Cezaevi’nde bulunan siyasi  tutuklu  Hüseyin Çığ, tedavi için getirildiği Adana’nın Balcalı Hastanesi’nden konulduğu Kürkçüler 
Cezaevi’nde işkenceye maruz kaldı. Yakınlarınca  yapılan açıklamada, Çığ’ın dört gün kaldığı cezaevinde gördüğü işkence sonucu, 
konuşamadığı ve tedavi edilmeden hücrede tutulduğu belirtildi. 
 
S.A, M.A, D.A., M.S.Đ, S.Ç 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran, S.A, M.A, D.A., M.S.Đ, S.Ç.,14 ve 21 Şubat günlerinde alındıkları gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını , 
tazyikli su verilerek ve elektrik şoku uygulanarak  şiddet uygulandığını açıkladılar.  
 
Eşref ve eşi 
Muş’ta 5 Şubat günü gözaltına alınan Eşref adlı kişi ve eşi, gözaltında tutuldukları iki gün boyunca, işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldıklarını, yöneltilen suçlamaları kabul etmeleri yönünde kendilerine şiddet uygulandığını söyledi. 
 
G.Ç 
9 Şubat günü Đçel’de, yetiştirme yurdunda kalan 14 yaşındaki G.Ç., koğuş arkadaşlarınca dövdürüldüğünü ve işkenceye maruz kaldığını 
açıkladı. Vücudunda darp izleriyle ve baygın halde Mersin Devlet Hastanesi’ne getirilen G.Ç., koğuşta bir arkadaşının kendisini örtmek 
istemesini gören  gece bekçisinin durumu yurt idaresine bildirmesinden sonra  yurdun müdür yardımcısının talimatıyla koğuştaki dört öğrencinin 
kendisini kemer ve elektrik kablosuyla dövdüklerini söyledi.  
 
Orhan Kop 
“PKK’nin Romanya sorumlusu olduğu iddiasıyla Türkiye’ye getirilip tutuklanan Orhan Kop, gözaltında işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Özel 
tip cezaevinde , avukatı E. Keskin’le görüşen Kop, vücuduna elektrik verildiğini ve dövüldüğünü bildirerek, ayaklarında uyuşma, bacak, sırt ve 
kollarında ağrı ve morluklar olduğunu söyledi. 
 
Hüseyin Akın ve Özkan Poçulu 
10 Şubat günü Đçel’in Anamur ilçesinde, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla  gözaltına alınan  Hüseyin Akın ve Özkan Poçulu adlı kişiler, işkence 
gördüklerini bildirdiler. Savcılığa suç duyururunda bulunan adı geçenlere, hastaneden, “ayak tabanlarında ödem ve travma oluştuğuna” ilişkin  
iki günlük “işgöremez” raporu  verildi. 
 
Fatma Maçin 
12 Şubat günü Diyarbakır’da gözaltına alınan Fatma Maçin adlı kadın, işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Sorguda, hakaretlere maruz kalarak 
tekmelendiğini söyleyen Maçin, kendisine bazı isimlerin sorulduğunu ve işkence sonucu kusmaya başlaması üzerine hastaneye kaldırıldığını 
bildirdi.  
 
Erhan Esin 
27 Şubat günü Đzmir’in Asarlık beldesinde, 15 yaşındaki Erhan Esin adlı  çocuk, polislerin dayağına maruz kaldı. Üç ay kadar önce bir kavga 
nedeniyle, okuduğu ilköğretim okulundan atılan Esin, arkadaşlarıyla görüşmeye gittiği okula, müdürün çağırdığı polislerden kaçarken  çalılık bir 
yerde yakalandığını ve polislerin kendisini  yere yatırıp kelepçeleyerek beline vurduklarını ve silahla topuğundan vurduklarını söyledi. Menemen 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esin’in ailesi polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.  
 
Habip Akkaya 
Đstanbul’da gözaltına alındıktan sonra 18 Şubat günü tutuklanan Habip Akkaya’ya işkence yapıldığı bildirildi. Demokratik Mücadele 
Platformu’ndan yapılan açıklamada, Akkaya’nın Bayrampaşa Cezaevi’nde annesinin ziyaretinin ardından  gardiyanlarca  dövüldüğü  belirtildi.  
 
Feride Köroğlu, A. Ferhat Kala, A. Çiçek, S. Ocak, Ö. Ozan ve 11 kişi 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Feride Köroğlu, A. Ferhat Kala, A. Çiçek, S. Ocak, Ö. Ozan ve 11 kişi, 6 Şubat günü Đstanbul Üniversitesi 
kampusünden basın açıklaması sırasında, güvenlik güçlerince saldırı yapılarak gözaltına alındıklarını, önce konuldukları araçlarda 
dövüldüklerini, götürüldükleri Beyazıt ve Eminönü karakollarında şiddete maruz kaldıklarını açıkladılar.  
 
Şahin Taşoğlu 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Şahin Taşoğlu, 12 Şubat günü gözaltına alındığını, götürüldüğü Beyoğlu Emniyet Müdürlüğünde polislerin 
suratına tekme attığını ve şiddet uygulandığını,  çenesinin kırıldığını bildirerek suç duyurusunda bulundu.  
 
Fahriye Ç. 
23 Şubat günü Çankırı E-Tipi Kapalı Cezaevinde Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen açık görüşe katılan fahriye Ç. Adlı mahpus yakını, 
görüş çıkışı Çankırı TEM tarafından gözaltına alındı. Mağdur, 24 Şubat günü çankırı Nöbetçi Sorgu yargıçlığı tarafından tutuklandı. Mağdurun 
gözaltında işkenceye uğradığı belirtildi.  
 
Đpek A. Yener A.  



   
 

 21

Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

26 Şubat günü Demetevler semtindeki işyerinden Seğmenler Polis Karakolu tarafından gözaltına alınan ve ertesi gün serbest bırakılan Đpek A. 
ve Yener A. gözaltında işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler. Mağdurlardan Yener A.’ya Adli Tıp 
tarafından 5 günlük rapor verildi. 
 
Mehmet Veysi Özer 
1 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir habere göre Hizbullah Örgütünün üst düzey sorumlusu olduğu gerekçesiyle tutuklanan Mehmet 
Veysi Özer, DGM’deki duruşmasında yaptığı savunmada 43 gün boyunca gözaltında kaldığını, gözaltı süresince elektrik, Filistin askısı ve 
soğuk duş gibi işkencelere maruz kaldığını belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi 
 
Mustafa Tunç 
2 Mart günü Đstanbul Kağıthane’de, “Kürtçenin seçmeli ders olması” istemli dilekçe verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi, kötü 
muameleye maruz kaldıklarını bildirdiler. ĐHD Đstanbul şubesinde 3 Mart günü bir açıklama yapan mağdurlar adına konuşan Mustafa Tunç, 
gözaltında dövüldüklerini ve hakaretlere uğradıklarını  söyledi.  
 
Pelin Çalışkan 
3 Mart günü Bursa’da gözaltına alınan Atılım gazetesi temsilcisi Pelin Çalışkan işkenceye maruz kaldı. Gazete merkezinden yapılan 
açıklamaya göre, Çalışkan’a  gözaltında fiziksel ve psikolojik işkence uygulandığı belirtildi.  
 
Tayfun Çelikeş ve Ahmet Bayır 
Đstanbul Beylikdüzü’nde, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan Tayfun Çelikeş ve Ahmet Bayır, jandarma karakolunda işkence 
gördüklerini söylediler. Gözaltı süresince, suçu kabullenmeleri için soğuk su altında tutulduklarını, el ve ayaklarına copla vurulduğunu anlatan 
mağdurlara Adli Tıp Kurumu tarafından 10’ar günlük rapor verildi.  
 
Soner Çiçek, Burhan Ayhan, Hüseyin Berk ve soyadı öğrenilemeyen Cihan 
3 ve 4 Mart günlerinde Antep’te, Emekçi Kadınlar Birliği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin bildirilerini dağıtmaktan gözaltına alınan 
Soner Çiçek, Burhan Ayhan, Hüseyin Berk ve soyadı öğrenilemeyen Cihan adlı kişilere, sorgu süresince işkence yapıldı ve kötü muameleye 
maruz kaldı. 
 
Resul Ermiş, Şahin Ermiş,   
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Dilovası’nda, HADEP’in Newroz bayramı afişlerini asarken gözaltına alınan Resul ve Şahin Ermiş,  işkence 
gördüklerini söylediler. Adı geçenlerden  R. Ermiş’in  dayak sonucu dişi kırıldı. Aynı nedenle gözaltına alınanlardan Kocaeli il örgütü gençlik 
kolları başkanı Ercan Can da, ĐHD şubesinde yaptığı açıklamada, işkenceye maruz kaldığını ve ajanlık yapması için tehdit edildiğini bildirdi.  
 
Cavit Savan 
Đçel’de Newroz  bayramında çıkan olaylarda gözaltına alınan Cavit Savan adlı kişi işkence gördüğünü açıkladı. Alınırken ok sayıda polis ve 
tarafından dövüldüğünü anlatan Savan, Siteler karakolunda  işkenceye tabi tutulduğunu, karakoldaki doktorun, omuzunun çıktığını ve 
durumunun kötü olduğunu söylemesine karşın polislerin kendisini bir ambulansa koyduklarını ve serbest bölge yakınlarında bir alana attıklarını 
bildirdi. Savan,  adını bilmediği genç bir kızın da gözaltında ağır biçimde dövüldüğünü, kafasına sopayla vurulması sonucu kan kaybettiğini  
söyledi.  
 
M.Đ. 
7 Mart günü gözaltına alınan M.Đ, ĐHD Diyarbakır Şubesine başvurarak gözaltı süresince maruz kaldığı uygulamalara şöyle açıkladı; “Đlçe 
merkezinde gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirildim. Orada üst aramam yapıldıktan sonra, hücreye konuldum. 
Yaklaşık 1 saat sonra gözlerim bağlanarak sorgu odasına götürüldüm. Sorguda, şiddetli bir şekilde kafama vuruyorlardı. ‘bunu soyun komutan 
görsün ve tecavüz edelim. Artık evlenemez ve toplum içine çıkamasın’ şeklinde tehditlerde bulunuyorlardı. Dört gün boyunca bu uygulamalar 
dışında tehdit, küfür, hakaret ve kaba dayağa maruz kaldım. Sürekli baygınlık geçiriyordum. Gözlerim kapalı bir şekilde zorla belge imzalattılar. 
4.gün beni Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil servisine götürdüler. Ardından savcılığa çıkartılarak serbest bırakıldım.”  
 
H.Ö 
7 Mart günü gözaltına alınan Özmen, ĐHD Diyarbakır Şubesine başvurarak gözaltında kaldığı süre içerisinde maruz kaldığı uygulamaları şöyle 
açıkladı; “Gece saat 24.00 sıralarında Bismil karakoluna bağlı ekipler beni Diyarbakır’a getirip JĐTEM’e teslim ettiler. JĐTEM’de 3 gün boyunca 
defalarca işkenceye alındım. Her işkenceye alındığımda tazyikli su sıkma, kaba dayak, haya burma, çırılçıplak soyma, elektrik verme, küfür 
hakaret, tehdit ve küfürlere maruz kaldım. Gözüm bağlı bir şekilde okumama izin verilmeyen belge imzalattılar.” 
 
Ömer Kılıç 
Đçel’de, Ömer Kılıç adlı  öğrenci, kaldığı yurtta bilekleri kesilmiş ve yanında “Bozkurtların olduğu yerde kimse kalamaz” ibareli notla bulundu. 
Adı geçenin yakını  CHP’li il örgütü başkanı, olayın saldırı ve işkence olduğunu iddia ederken, ilin emniyet müdür vekili, Kılıç’ın “intihara 
teşebbüs” ettiğini ileri sürdü.  
 
A.E. 
13 Mart günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu açıklamalarda bulundu; “12 Mart günü yeğenim R.A’nın duruşması vardı, biz de 
dinleyici olarak DGM’nin önüne gittik ve mahkemeye girdik. Yeğenim tahliye oldu. Akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinin önüne gittik. Saat 
21.00‘a kadar cezaevinin önünde bekledik. Yeğenim bırakılmadığından idareden sorduk onlarda bize ‘polisler alıp götürdü’ dediler. Biz de 
DGM’nin önüne gidip yeğenimi sormak istedik. Bizi DGM nin içine götürdüler. Dört kişiydiler. Bizi tek tek bir odaya götürdüler. Odada bir polis 
vardı (resmi). Elindeki copla avuçlarıma defalarca vurdu. Daha sonra beni bir araca bindirerek eve götürdüler. Burada çocuklarıma hakaret 
ettikten sonra beni bırakarak evden ayrıldılar. 
 
K.Y. 
12 Mart günü gözaltına alınan K.Y, gözaltı süresince başına yünden bir bere geçirilerek sorguya götürüldüğünü, sürekli hakaret küfür ve 
tehditlere maruz bırakılarak psikolojik baskı yapıldığını ve kaba dayağa maruz kaldığını belirtti. 13 Mart günü saat 11.00 sıralarında serbest 
bırakılan, K.Y’nin sağ elinde iki ayrı yerde yanık olduğu gözlendi. 
 
M. Doğan Korkmaz, Celal Doğan, Muzaffer Korkmaz ile Muzaffer Çavuş ve Diyar Almaz 
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Konya’da Newroz bayramı kutlamaları sırasında alındıktan sonra tutuklanan HADEP il gençlik kolları yöneticileri M. Doğan Korkmaz, Celal 
Doğan, Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı  Muzaffer Korkmaz ile Muzaffer Çavuş ve Diyar Almaz, sorgu süresince işkenceye maruz 
kaldıklarını açıkladılar.  
 
Murat Kaymaz, Ali Kemal 
Đstanbul’da, 16 Mart 1978’de Eczacılık Fakültesi öğrencilerine düzenlenen katliam saldırısının yıldönümünde, Adalet Bakanlığı’na faks çekme 
eylemi yaparken alınan 3 öğrenciye işkence yapıldı.. Bir saat süreyle tutulan öğrencilerden Gökmen Örnek, evine döndükten sonra fenalaşıp 
hastaneye kaldırıldı ve belkemiğinde zedelenme saptandı, Murat Kaymaz, böbreklerine ve çenesine vurulması nedeniyle yürüme ve konuşma 
zorluğu çekerken, Ali Kemal de, sorgu sırasında sara krizi geçirdiği halde kelepçeleri çözülmedi ve dövüldü.   
 
D.D 
20 Mart günü Diyarbakır ĐHD Şubesine yaptığı başvuruda, D.D., 18 Mart günü gözaltına alındığını belirterek gözaltı süresince maruz kaldığı 
uygulamaları şöyle açıkladı; “Saat 18.00 sıralarında Diyarbakır’ın Fatih Caddesinde güvenlik kuvvetlerince gözaltına alındım. Devlet Hastanesi 
Acil Servisine, Oradan da Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldüm. Emniyet binasına girerken montumla kafamı örttüler. Beni tek 
başıma bir hücreye kapattılar. Aradan yarım saat geçtikten sonra gözlerimi bağlayarak sorgu odasına götürdüler. Sorguda, sürekli olarak 
Kürtçe Eğitim Talepli dilekçe verip vermediğimi ve Newroz çalışmalarına katılıp katılmadığım konusunda sorular soruyorlardı. Đddiaları kabul 
etmeyince beni işkenceyle tehdit ediyorlardı. Gözaltında kaldığım sürece bu uygulamalara defalarca maruz kaldım. Ayrıca tuvalete 
çıkartmama, su ihtiyacını karşılamama, yüksek sesle müzik dinletme, yemek ihtiyacının sınırlı karşılanması, küfür ve hakaret gibi uygulamalara 
maruz kaldığından yakındı..”  
Mahir K, Coşkun K 
21 Mart günü Altındağ semtinde izinsiz Newroz kutladıkları gerekçesiyle Altındağ Polis Karakolu tarafından gözaltına alınan Mahir K ve Coşkun 
K. 22 Mart günü serbest bırakıldılar. Gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını beyan eden kişilerden Mahir K. Ya Adli Tıp 
kurumu tarafından 7 günlük rapor verildi.  
Mehmet Ali T., Özge Ş. 
22 Mart günü Ankara Kolej semtindeki evinden gözaltına alınan ve 23 Mart günü serbest bırakılan  Mehmet Ali T ve Batıkent semtindki evinden 
gözaltına alınan Özge Ş. Gözaltı süresince işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler.  
A.B (16), S.T (19), M.K (16), M.G (20), M.O (16) 
26 Mart günü öğrenim gördükleri Diyarbakır Namık Kemal Lisesi’nde Beden Eğitimi dersi esnasında güvenlik kuvvetleri tarafından okul 
bahçesinde bulunan polis kulübesine götürülerek, Newroz’a katıldıkları gerekçesiyle darp ve tehdit edildiklerini belirttiler. 
A.K.(16), M.K.(17), O.K.(17), M.K.(15), R.Ö. (17), Ö.D.(15), OD(13) ve A.B.(12) 
25 Mart günü Ş.Urfa il merkezinden gözaltına alınan A.K (1986), M.K (1985), O.K (1985) ile M.K (1987), R.Ö (1985), Ö.D (1987), O.D (13) ve 
A.B (12), gözaltında tutuldukları Jandarma Karakolunda tehditlere maruz kaldıklarını, darp edildiklerini, yemek ve su gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmadığını, hücrede tutulduklarını, hakarete maruz kaldıklarını beyan etmişlerdir. 
 
Adnan-Mevlüt-Müslim-Osman Kocaoğlu,  Osman-Davut Duran, Mustafa-Behcet Taşkıran, F. Kocaoğlu, S. Ercan, A. Bayan, R. Özgül,  
ve Ö. Doğan 
Adnan-Mevlüt-Müslim-Osman Kocaoğlu,  Osman-Davut Duran, Mustafa-Behcet Taşkıran, F. Kocaoğlu, S. Ercan, A. Bayan, R. Özgül,  ve Ö. 
Doğan adlı kişiler adına açıklama yapan A. Kocaoğlu, gözaltında gözlerinin bağlandığını, karakol avlusunda bekletildikten sonra nezarethaneye 
atılıp dövüldüklerini, HADEP’in köylerinde fazla oy almasının nedenleri konusunda sorgulanıp tehdit edildiklerini söyledi.  
 
M. Kemal Çelik 
9 Mart günü Batman’da, izlediği futbol maçı sonrası stadyumdan çıkan Gazeteciler ve Yayıncılar Cemiyeti Başkanı M. Kemal Çelik, önünü 
kesen çevik kuvvete mensup polislerce tekme tokat dövüldü.  Dayak sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi oluşan Çelik’in, 8 Mart 
kadınlar Günü etkinliğinde polisin tavrını eleştiren “Heyecan öfkeye dönüşmemeli” başlıklı Batman Postası gazetesinde yazdığı yazıdan dolayı  
kötü muameleye maruz kaldığı öne sürüldü. 
 
Şiyar Akbulak, Turgay Soyugüzel, Hüseyin Ülkü, Kerem Eldeş, Sertan Başboğa, Orhan Ekinci, Abdulsamet Aşut, Caner Ülkü, Recep 
Araz, Remzi Sorhanlı, Bülent Bezirganoğlu, Umut Bezirganoğlu, Serhat Özcan, Emrullah Đşlek, Abbas Gürbüz,  
20 Mart günü gözaltına alınan ve 22 Mart günü tutuklanan toplam 15 kişi, 29 Mart günü Bitlis Cezaevinde ziyaretine giden ĐHD Diyarbakır 
Şubesi hukuk komisyonu üyeleri Av. Meral Danış Beştaş, Av. Đlknur Yokuş ve Av. Ejder Talay’a verdikleri beyanlarında, 20 Mart günü güvenlik 
kuvvetlerince farklı yer ve zamanda gözaltına alındıklarını, ilk olarak Karabulak Karakolunda, nemli, soğuk ve dar hücrelerde tutulduklarını, iki 
saat boyunca ayakta bekletilerek kaba dayağa maruz kaldıklarını, daha sonra Emniyet Müdürlüğü’ne  götürüldüklerini belirmişlerdir. Emniyette 
parmak izlerinin alındığını, fotoğraflarının çekildiğini,  büyük,  geniş, soğuk, nemli ve gürültülü bir koridorda bekletildiklerini, gözlerinin sürekli 
bağlı olduğunu, hiçbir şekilde hiç kimseyle bir iletişimde bulunmalarına izin verilmediğini, 2 günlük gözaltı süresince ayakta yüzü duvara dönük 
bir şekilde bekletildiklerini, ara ara çok kısa süreli oturmalarına izin verildiğini ancak başkalarının gelip kendilerini döverek tekrar kaldırdıklarını, 
ayakta tutuldukları süre zarfında gelen gidenin  hakaret edip sürekli dayak attıklarını, oldukça soğuk bir ortamda beton bir zemin üzerinde 
bekletildiklerini açıklamışlardır. Bazılarına, zorla Đstiklal Marşı okuttuklarını, bazen de  yalınayak yürümeye zorladıklarını, gözaltı süresince 
sürekli tehdit, hakaret ve küfre maruz kaldıklarını, sadece bir kez yemek verildiğini, tuvalete çok zorladıklarında izin verildiği, gözleri bağlı bir 
şekilde zorla ifade imzalatıldığı belirtildi. Savcılığa çıkarılmadan önce Devlet Hastanesine götürüldüklerini ancak güvenlik kuvvetleri ile birlikte 
muayene odasına girdikleri için şikayetlerini anlatamadıklarından yakındılar. Ayrıca Bülent Bezirganoğlu’nun çırılçıplak soyularak  soğuk suya 
maruz kaldığı belirtildi. 
 
H.Y 
12 Mart günü Muş il merkezinde gözaltına alınan gözaltına alınan H.Y., Emniyet Müdürlüğü’nde, kabadayak  atılarak kötü muameleye maruz 
kaldığını  ve hakaret edildiğini söyledi. 
 
S. Güneş 
20 Mart günü Siirt’in Kurtalan ilçesinde gözaltına alınan S Güneş, gözaltı süresince telsizle kafasına ve gözüne vurulduğunu, hakaret ve tehdit 
edildiğini, gözünde darp izi olduğunu söyledi. 
 
Cesur T.  
20 Mart günü Ankara’da gözaltına alınan ve 22 Mart günü serbest bırakılan Cesur T. Gözaltında işkenece ve gayri insani onur kırıcı 
muameleye maruz kaldığını beyan etti.  
 
Esat Sakarya 
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ĐHD Đzmir şubesine başvuran Esat Sakarya, evinden gözaltına alınarak , bir akrabasının sorulduğunu, Gültepe Polis Karakolu’nda dayağa 
maruz kaldığını, dayaktan kaynaklı ağrılar oluştuğunu  ve hastaneden verilen rapora  polislerce el konulduğunu bildirdi.  
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Ş. Kalkan, Ş. Karataş, A: Güneş, Derya, Mihrican, Meşe, A. Aydın, HADEP ilçe örgütü başkanı M.N. Aydın, Đskan, Halil, Süleyman 
Saytut ve  7 kişi 
Mardin’in Savur ilçesinden Newroz kutlamaları için il merkezine giderken  Pınadere Karakolu ekiplerince  kimliklerine el konularak tutulan Ş. 
Kalkan, Ş. Karataş, A: Güneş, Derya, Mihrican, Meşe, A. Aydın, HADEP ilçe örgütü başkanı M.N. Aydın, Đskan, Halil, Süleyman Saytut ve  7 
kişi, tutuldukları süre boyunca kötü muamele ve şiddete maruz kaldılar.  
 
S. Aydın, S.Dilek ve Y. Emen 
21 Mart günü Mardin il merkezinde Newroz kutlamaları dönüşünde evlerine dönerken S. Aydın, S.Dilek ve Y. Emen , polislerce yolda dövülerek 
gözaltına alındı. Mağdurlar, götürüldükleri karakolda serbest bırakılmadan önce de kötü muameleye maruz kaldılar.  
 
S. Yıldırım, Đ. Kızılkaya, Ş. Aydoğan, Mihdi-Sani Durmaz, Ramazan-Zümret Yıldız 
27 ve 28 Mart günlerinde, Mardin’in Savur ilçesine bağlı Yeşilalan (Barman) köyüne baskın yapan güvenlik güçlerince, Newroz etkinliklerine 
katıldıkları gerekçesiyle  belediye başkanı S. Yıldırım, Đ. Kızılkaya, Ş. Aydoğan, Mihdi-Sani Durmaz, Ramazan-Zümret Yıldız adlı kişiler 
götürüldükleri Pınardere karakolunda şiddete maruz kaldılar. Parmak izleri alınıp baskı uygulanan mağdurlar  ĐHD Mardin şubesine 
başvurdular. 
 
Metin Uyar ve Murat Özçelik 
ĐHD Adana şubesine başvuran Metin Uyar ve Murat Özçelik, öğrenci yurdunun önünden alındıkları gözaltında, götürüldükleri Emniyet 
Müdürlüğü’nde gözleri bağlanarak sorgulandıklarını, tutuldukları süre içinde dayak ve psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını açıkladılar.  
 
M. Bulgurcu, H. Yıldırım, Öner Çelik ve M. Altınöz, 
ĐHD Adana şubesine başvuran M. Bulgurcu, H. Yıldırım, Öner Çelik ve M. Altınöz, 7 Mart günü Üniversitenin Balcalı kampusünden Çevik 
Kuvvet ekiplerince gözaltına alındıklarını ve Emniyet Müdürlüğünde gözleri bağlı halde fiziki ve sözlü saldırıya maruz kaldıklarını bildirdiler. 
 
Demet Şahin 
ĐHD Adana şubesine başvuran Demet Şahin, öğrenci harçları ile ilgili bildiri dağıttığı gerekçesiyle dersaneden gözaltına alındığını, karakola 
götürülürken dövüldüğünü, tutulduğu süre içinde de hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı.  
 
Nisan 
Mahir K., Deniz T. 
Đzinsiz afiş astıkları iddiasıyla Altındağ semtindeki evlerinden 1 Nisan günü Altındağ Polis Karakolu tarafından gözaltına alınan ve aynı gün 
gece saatlerinde serbest bırakılan Mahir K. Ve Deniz T. Gözaltında işkence ve onur kırıcı muamleye maruz kaldıklarını beyan ettiler.  
 
Onur Ekinci, Nezir Naz. Düzgün Bilgin ve Hozan Fetihoğlu 
Đstanbul’da, “Kürtçe eğitim” için üniversite rektörlüklerine dilekçe verdikleri için tutuklanan Onur Ekinci, Nezir Naz. Düzgün Bilgin ve Hozan 
Fetihoğlu adlı öğrenciler, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada işkenceye maruz kaldıklarına bildirdiler. Cop ile cinsel taciz, basınçlı su 
sıkma gibi yöntemler uygulandığını anlatan mağdurlar, kendilerine bazı isimler sorulduğunu, YDÖ diye bir örgütün varlığını kabule 
zorlandıklarını ve başkalarına yapılan işkence seslerinin dinletildiğini söylediler.  
 
Tekin D., Jale K., Serdar A. 
Ankara Sincan’daki evlerinden 3 Nisan günü TEM tarafından gözaltına alınan lise öğrencileri Tekin D. Ve Jale K. Ve Serdar A. gözaltında 
işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler. Gözaltına alınan öğrencilerden Tekin D. 5 Nisan günü 
çoıkarıldığı DGM’de tutuklandı, diğer öğrenciler ise aynı gün serbest bırakıldı.  
 
Ethem A., Hatice A. 
8 Nisan günü Ankara Yüksel Caddesi civarında Ankara TEM tarafından gözaltına alınan ve 10 Nisan günü serbest bırakılan 8 üniversite 
öğrencisinden Ethem A. Ve Hatice A. Gözaltında işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler.  
 
Ali Đ.  
Seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan Ali Đ. 9 Nisan günü « izinsiz simit sattığı » gerekçesiyle Kızılay semtinde Çankaya Polis Karakolu tarafından 
gözaltına alındı. 10 Nisan günü serbest bırakılan Ali Đ. Gözaltında onur kırıcı muameleye maruz kaldığını beyan etti. 13 Nisan günü yine aynı 
gerekçeyle gözaltına alınan Ali. Đ. Sevk edildiği sorgu yargıçlığı tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.  
 
E.A. 
10 Nisan günü gözaltına alınan ve 12 Nisan günü serbest bırakılan E.A, ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: 
“Gözaltına alınır alınmaz Bağıvar Sağlık Ocağına götürüldüm. Orada ebe olarak çalışan Berivan adlı kişi tarafından arandım. Bayılma 
durumum olduğunu söyleyince rapor yazdı. Oradan da Bağıvar Karakoluna götürüldüm. Jandarma birimine girer girmez kimliğim alındı.. 
Rütbeli dört jandarma görevlisi tarafından gözlerim açık bir şekilde ifadem alındı. Sorgu sırasında küfür, sözlü taciz ve işkence ile tehdit edildim. 
Sürekli darp ediliyordum. Daha beni hücreye götürdüler. Hücrenin kapısında nöbeti bekleyen dört jandarma görevlisi tarafından da sürekli 
olarak sözlü tacizlere maruz kaldım. Yemek ihtiyacım karşılanmadı. 12 Nisan  günü sevk edildiğim hakimlikçe serbest bırakıldım.”   
 
Ç.E. (14)  
Şırnak iline bağlı Aslanbaşak köyünde Ç.E. adlı 14 yaşındaki kız çocuğu,  tarladan dönüşünde üç korucu ve iki uzman çavuşun tecavüzüne 
uğradı.  Adli Tıp’tan alınan raporla tecavüzün saptandığı olayı 4 Nisan tarihli nüshasında  haber yapan  Şırnak Haber gazetesi toplatılarak 
muhabiri  Mustafa Şen gözaltına alındı.  HADEP kadın kollarının açıklamasında da, tecavüz kınanarak, Ç.E. ve ailesinin baskılar sonucu ifade 
değiştirmeye zorlandıklarına değinildi.   
 
Hüseyin Güryol, Ali Çiftçi ve 7 kişi 
Maraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Alibeyuşağı köyüne askerler tarafından yapılan baskında gözaltına alınan 9 kişiye kötü muamele yapıldı.  
Alınanların adına serbest bırakıldıktan sonra bir açıklama yapan Hüseyin Güryol ve Ali Çiftçi, gözaltı süresince şiddete maruz kaldıklarını 
bildirdiler.  
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Uğur ve Meliha Kayacı 
ĐHD Đzmir şubesine başvuran Uğur ve Meliha Kayacı, 25 Nisan günü Atılım gazetesinin afişlerini asarken gözaltına alındıklarını ve Gültepe 
Karakolu’nda kaba dayak atılarak işkenceye maruz kaldıklarını,  küfür ve hakaretler edildiğini, dayağın  hastaneye gidiş sırasında araç içinde 
de uygulandığını  açıkladılar.  
 
Yüksel Bulut ve Eylem Çolak, 
8 Nisan günü Antep’te  gözaltına alınıp tutuklanan Atılım gazetesi muhabiri Yüksel Bulut ve Eğitim Sen üyesi Eylem Çolak, serbest 
bırakıldıktan sonra 19 Nisan günü ĐHD şubesinde  yaptıkları basın toplantısında, gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını söylediler. Mağdurlar, 
askıya alındıklarını, üzerlerine basınçlı su sıkılıp cinsel tacize uğradıklarını söylediler.  
 
Muhbet Kaval 
19 Nisan günü Van’da, Newroz kutlamaları için açılan soruşturma nedeniyle alınanlardan Muhbet Kaval adlı kadın, tutuklanma kararının 
ardından cezaevine götürülmek üzere mahkeme salonundan çıkarılırken, polisler tarafından feci şekilde dövüldü ve kötü muameleye maruz 
kaldı.  
 
Hüseyin Uçak 
Hüseyin Uçak, 18 Nisan günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu açıklamalarda bulundu; “17 Nisan 2002 günü arkadaşım Baran 
Ok ile birlikte okulun yemekhanesinden çıkmıştık. Fakülteye doğru yürüyorduk. Bu esnada okulda sivil polis olarak görev yaptıklarını bildiğim 3 
polis memuru yanımıza gelerek kimliklerimizi sordular. Biz de öğrenci olduğumuzu söyledik.  Adımızı öğrendikten sonra, bizi Tıp Fakültesinin 
yanında bulunan polis odasına götürdüler. Bizi götüren polislerin “komiserim” diye hitap ettikleri bir polis memuru da odadaydı. Polisler burada 
üzerimizi aradılar. Daha sonra da bizi tehdit ederek dövmeye başladılar. Özellikle komiser olarak hitap ettikleri şahıs beni ve arkadaşım Baran’ı 
tekme ve tokatlarla dövdü.  Bu dayak sonrasında benim ve arkadaşımın vücudunun değişik yerlerinde darp izleri oluştu.” 
 
Baran Ok 
Baran Ok, 18 Nisan günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu açıklamalarda bulundu; “17 Nisan 2002 günü arkadaşım Hüseyin 
Uçak  ile birlikte okulun yemekhanesinden çıkmış ve Fakülteye doğru yürüyorduk. Bu esnada okulda sivil polis olarak görev yaptıklarını bildiğim 
3 polis memuru yanımıza gelerek kimliklerimizi sordular. Biz de öğrenci olduğumuzu söyledik.  Adımızı öğrendiğinde; “Siz bizim buradaki 
yerimizi hiç gördünüz mü?” Diye sordular. Biz de hayır görmedik deyince, bizi Tıp Fakültesinin yanında bulunan polis odasına götürdüler. Bizi 
götüren polislerin “komiserim” diye hitap ettikleri bir polis memuru da odadaydı. Polisler burada üzerimizi aradılar. Daha sonra da bizi tehdit 
ederek dövmeye başladılar. Özellikle komiser olarak hitap ettikleri şahıs beni ve arkadaşım Hüseyin’i tekme ve tokatlarla dövdü.  Bu dayak 
sonrasında benim ve arkadaşımın vücudunun değişik yerlerinde darp izleri oluştu.” 
 
Gökmen Alakuş 
17 Nisan günü Đstanbul Küçükyalı’da, “hırsızlık yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan Gökmen Alakuş, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işkence 
gördüğünü açıkladı. Gözlerinin ve ellerinin bağlanıp, soyularak elektrik verildiğini anlatan Alakuş, vücuduna tazyikli su sıkıldığını, suçsuzluğu 
anlaşıldıktan sonra iki gün daha gözaltında tutulduğunu bildirdi.  
 
H.T. 
Đstanbul’da gözaltına alındıktan sonra “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklanan H.T. adlı kadın, işkence gördüğünü açıkladı. H.T., Gözaltında 
Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Projesi Bürosu’na yaptığı başvuruda, gözaltında tutulduğu dört gün boyunca gözleri bağlanarak 
soyulduğunu, vücuduna ve cinsel organına su sıkıldığını, tuvalette dışkılar üzerinde oturmaya zorlandığını ve el hareketleriyle taciz edildiğini  
bildirdi. Mağdurun avukatı ĐHD şube başkanı E. Keskin, titreme nöbetleri geçirdiğini söylediği H.T. için savcılığa suç duyurusunda bulundu.  
 
Emine Pak 
Đstanbul’un Haznedar semtinde 5 ve 6  yaşındaki çocuklarıyla gittiği  pastanede bir cep telefonunun kaybolması üzerine, “hırsızlıkla” suçlanıp 
polise teslim edilen Emine Pak adlı kadına, götürüldüğü Güngören karakolunda işkence yapıldı. Tekme-tokat dövülüp, saçlarından çekilerek 
yerlerde sürüklendiğini ve çiğnendiğini anlatan Pak, TĐHV’ e başvurduğunu ve tedavi gördüğünü  söyledi.  
 
Naif Erol, Özgür Tangüç, E. Şimşek, F. Akar, Ö.Koç, F.Yanat 
26 Nisan günü Muş’ta, TBMM’ye mektup gönderdikleri için gözaltına alınan HADEP il örgütü başkanı Naif Erol, gençlik kolu sekreteri Özgür 
Tangüç ve Parti üyeleri E. Şimşek, F. Akar, Ö. Koç, F. Yanat ile ilgili, il örgütü sekreteri  bir açıklama yaptı.  Açıklamada,  daha sonra 
tutuklanan Erol ve Tangüç ile birlikte serbest bırakılanlara   gözaltı süresince  işkence yapıldığı bildirildi. 
 
Ahmet Uçar, Murat Teke, Sezen Hatunoğlu 
ĐHD Đstanbul şubesinde  basına  açıklama yapan  Atılım ve Kızılbayrak gazeteleri okurları Ahmet Uçar, Murat Teke ve Sezen Hatunoğlu adlı 
kişiler, 1 Mayıs için afişleme yaptıkları 26 ve 28 Nisan günlerinde  alındıkları gözaltında, işkence gördüklerini bildirdiler. Mağdurlar, 
dövüldüklerini ve serbest bırakılarken de ajanlık teklif edilerek ölümle tehdit edildiklerini söylediler.  
 
Cengiz Yetkin 
ĐHD Đzmir şubesinde basına açıklama yapan Cengiz Yetkin adlı kişi, Karşıyaka’da 30 Nisan günü alındığı gözaltında işkenceye maruz kaldığını 
söyledi. Dövüldüğünü ve kendisine 15 günlük “işgöremez” raporu verildiğini  belirten Yetkin,  karakolda görevli polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundu.  
 
Muhammed Bahattin Doğri 
26 Nisan günü Diyarbakır’ın Bağlar beldesinde gözaltına alınan Muhammed Bahattin Doğri adlı kişi işkenceye maruz kaldı. 30 Haziran günü 
tutuklanarak cezaevine konan Doğri, ĐHD Diyarbakır Hukuk Komisyonu üyelerine, gözaltında dört gün boyunca soyularak dövüldüğünü ve 
vücudunda sigara söndürüldüğünü açıkladı. Doğru, işkenceye karşın, Bağlar sağlık ocağında görevli hekimin kendisine, “darp ve cebir izi 
olmadığına” ilişkin rapor verildiğini söyledi.  
 
Đbrahim Aydın   
4 Nisan günü gözaltına alınan ve 6 Nisan günü serbest bırakılan Aydın, ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda gözaltında kaldığı 2 gün 
süresince maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı; “Önce  Devlet  Hastanesine, oradan da Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Đçeri  girer 
girmez gözlerim bağlandı. Yaklaşık 20 kez beni bulunduğum hücreden alarak sorgu odasına götürdüler. Çeşitli ifadeler vermeye zorlandım. 
Aksi takdirde benim de tutuklanacağım yönünde tehdit edildim. Bir keresinde beni çırılçıplak soyarak tazyikli su sıktılar. Ayrıca muhbirlik 
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yapmam yönünde baskı yapıldı. Kabul etmeyince kaba dayağa maruz kaldım. Đkinci gün Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldükten sonra 
serbest bırakıldım. Bana, okumama izin vermedikleri birtakım belgeler imzalattılar.”) 
 
Serdar Erik  
Serdar Erik, 22 Nisan günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “21 Nisan günü HADEP’in düzenlemiş olduğu 
şölene katılmak için Diyarbakır Büyük Kervansaray oteline gittim. Ancak kapıda bekleyen güvenlik kuvvetlerince saldırıya uğradım. Aralarında  
bulunan 1.80 boylarında yeşil  gözlü ve bıyıksız  olan biri beni yerden sürükleyerek boğazımı sıkıyordu. Ben, boğazımdan ameliyatlı olduğumu 
söylemem üzerine daha çok sıkmaya başladı. Uğradığım saldırı sonucu kaşım patladı. Daha sonra  güvenlik Şube Amiri Bülent  Yavaşoğlu 
yanıma gelerek özür diledi  ve yaşanılanlardan dolayı üzgün olduğunu belirtti. 
 
Kurtuluş Aydın, Abdullah Kızıl, Đbrahim Sevik,  
30 Nisan günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptıkları başvuruda, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde aynı sınıfta 
olduklarını, 30 Nisan günü Üniversite Kampusu içerisinde bulunan Diş Hekimliği Fakültesi’nin önünde, Üniversitede görevli olduklarını bildikleri 
ve kendilerine kimlik gösteren polis memurları tarafından durdurulduklarını, kimliklerinin kontrol edilmesinin ardından Diş Hekimliği Fakültesi 
önünden.Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın yanında bulunan polis odasına götürüldüklerini, odada  sivil giyimli üç polis memurunun daha 
bulunduğunu, komiser olduğunu düşündükleri polis memuru tarafından tekrar odanın dışına çıkartıldıklarını, iki dakika sonra yaklaşık altı  metre 
karelik  bir odaya alındıklarını, odanın bir metre karelik bir penceresinin olduğunu, ayrıca içinde 3-4 sandalye ile bir çelik dolabın  bulunduğunu, 
odanın içine alındıktan sonra da  sırtlarını duvara dayalı olarak, hazır ol vaziyetinde durdurulduklarını belirttiler. Komiser olan polis memurunun 
kendilerine hakaret ve küfür ettiğini ayrıca darp edildiklerini aktardılar. 
 
Mehmet Bakay, Aziz Bakay, Fahri Demirtaş –  
28 Nisan günü gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine konulan, Mardin ili Yalım Beldesi nüfusuna kayıtlı Mehmet Bakay, Aziz Bakay ile 
Fahri Demirtaş’ın gözaltı süresince işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirtildi. 
 
Aziz Bayın 
HADEP Đlçe Gençlik Kolları Başkanı Aziz Bayın, 25 Nisan 2002 günü Diyarbakır’ın Bağlar semtinde, evinin bulunduğu binaya girerken, bina 
içerisindeki güvenlik görevlisinin ağzını kapattığını ve bundan dolayı kendinden geçtiğini belirterek olayı şöyle aktardı: “Gözlerimi açtığımda 
içinde iki ranza ve dört kişi bulunan bir hücredeydim. Buranın neresi olduğunu bilmiyorum. Gözlerim bağlı bir şekilde sorgu odasına 
götürüldüm. Sorgu odasında, gözlerim bağlı bir şekilde koltuk altlarımdan kaldırılmak sureti ile askıya alındım. Gömleğimi çıkararak ne 
olduğunu bilmediğim bir cisimle dövdüler. Haklarında açtığım davadan vazgeçmem için beni zorladılar. Daha sonrasında kağıtlar getirerek 
imzalamamı istediler ve bunları imzaladığım taktirde 10 milyar vereceklerinden bahsettiler. Kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde, 
gözlerim kapalı bir şekilde yüzüme su çarpıyorlardı. Polislerden biri beni bir araca bindirerek Bağlar Emniyet Müdürlüğü civarında serbest 
bıraktı. Serbest bıraktığı sırada gözlerimi açtı. Ayrıca alındığımda üzerimde bulunan yeşil kartımı yırttılar. Beni Savcılığa bırakmadan serbest 
bıraktılar.”  
 
Ferhat Çelik (15) 
Ferhat Çelik, ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda 16 Nisan günü okuldan çıktıktan sonra abisine ait dükkana gittiği, saat 16.00 
sularında yalnız olduğu bir sırada Halil adlı sivil polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü belirtti. Çelik 
yaşadıklarını şöyle açıkladı: “ Yaklaşık iki saat boyunca santral odasında ayakta bekletildim. Daha sonra başka bir odaya alındım. O esnada 
içeri giren komiser Murat Müftüoğlu, ensemi sıkarak, tekme ve tokatla dövmeye başladı. Küfür ederek darp ediyordu. Bir süre bu şekilde ifadem 
alınarak bana imzalattırıldıktan sonra Savcılığa çıkarılmadan serbest bırakıldım. “  
 
Mustafa Ulaş 
Adıyaman il merkezinde ikamet eden Mustafa Ulaş adlı kişi, 23 Nisan günü Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Đstihbarat Şube 
Müdürlüğüne götürülerek M.Ş. isimli polis tarafından dövüldüğünü, muhbirlik yapmadığı taktirde gösterdikleri yirmi milyonluk  sahte paraların ve 
esrarın kendisinde yakalandığı yönünde tutanak tutulacağı şeklinde tehdit edildiğini, daha sonra bir süre gözlerinin bağlandığını, olayın ertesi 
günü C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak istediğini ancak savcıya ait odanın kapısının önünde bulunan polis tarafından tekrar 
gözaltına alınmak istendiğini, bağırması üzerine C. Savcısının odasından çıkarak olaya tanık olduğunu belirtmiştir. Ulaş’ın beyanı alındığı 
sırada, göz çevresinde morluklar bulunduğu tespit edilmiştir.    
 
Ali Yıldız 
Tunceli’de, 1 Mayıs kutlamasına izin verilmemesini protesto için toplananlara müdahalede gözaltına alınanlardan EMEP üyesi Ali Yıldız, 
götürüldüğü  merkez karakolunda yoğun şekilde dayak atılarak işkenceye maruz kaldı. 
 
Mesut Şahin 
ĐHD Đzmir şubesine başvuran Mesut Şahin, 2 Mayıs devriye gezen polislerce gözaltına alındığını, konulduğu ekip aracında tekme atılarak 
dövüldüğünü,  Boğaziçi Karakolu’nda da, birlikte alındıkları arkadaşı Çağlayan ile birlikte kötü muamele ve şiddete maruz kaldıklarını bildirdi.  
 
Metin Çetin, Barış K. 
7 Mayıs günü Ankara’da evlerinden Ankara TEM tarafından gözaltına alınan ve 8 Mayıs günü sevkedildikleri mahkeme tarafından serbest 
bırakılan HADEP Mamak Đlçe Yöneticisi Metin Çetin ve HADEP gençlik Kolları üyesi Barış K. Gözaltı süresince işkence ve gayri insani onur 
kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler.  
 
Çetin Ö., Ayhan Ö., Metin Ö.  
22 Mayıs günü Ulucanlar semtindeki bir parktan Demirfırka polis karakolu ve Asayiş Şube tarafından gözaltına alınan Çetin Ö., Ayhan Ö., 
Metin Ö. kardeşler gözaltına alınırken dövüldüklerini, ve gözaltı sürecinde gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan ettiler. 
Kardeşlerden Metin aynı gün serbest bırakılırken, Ayhan Ö. 24 Mayıs günü serbest bırakıldı.  Çetin Ö. ise 24 Mayıs günü sevkedildiği sorgu 
yargıçlığı tarafından tutuklandı.  
 
15 Üniversite Öğrencisi 
YÖK Yasa tasarısını protesto ettikleri gerekçesiyle 23 Mayıs tarihinde kaldıkları evlerden ve öğrenci yurtlarından Ankara TEM Şb. Tarafından 
gözaltına alınan ve 24 Mayıs günü sevkedildikleri sorgu yargıçlığı tarafından serbest bırakılan 15 Üniversite öğrencisi ĐHD Ankara Şubesine 
başvurarak gözaltı sürecinde işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını açıkladılar.  
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Pınar Çaçan 
29 Mayıs günü ĐHD Van şubesine başvuran Pınar Çaçan , sivil giyimli polislerin kendisini zorla bir araca koyarak bilmediği bir yere 
götürüldüğünü ve dayağa maruz kaldığını, gözleri bağlanarak sorgulandığını ve şiddet uygulandığını bildirdi. Van Devlet Hastahanesi önüne 
bırakılan Çaçan,  maruz kaldığı kaba dayak sonucu vücudunda ezikler ve yaralar saptanıp 10 gün rapor verildi. 
 
Ahmet Turhan 
Ahmet Turhan, ĐHD Diyarbakır Şubesine 2 Mayıs günü yaptığı başvuruda, 1 Mayıs günü gözaltına alındığını belirterek, maruz kaldığı 
uygulamaları şöyle açıkladı; “1 Mayıs nedeni ile bazı Sivil Toplum Örgütleri tarafından basın açıklaması yapılacağını duydum. Ben de 
açıklamaya katılmak için açıklamanın yapılacağı Ofis Semtine gittim; ancak kolluk görevlileri açıklamanın izinsiz olduğunu belirterek kitlenin 
dağılmasını istediler. Bunun üzerine bir araya gelen kalabalık açıklamanın yapılacağı yerden ayrılmaya başladı. Ben de orayı terk ettiğim 
sırada bazı resmi polisler tarafından yakalanarak tekme tokat ve copla dövüldüm. Üstümdeki elbiseler paramparça oldu. Beni döven kişiler 
resmi giyimli polislerdi. Yüzümü korumaya çalıştığım için beni döven polisleri göremedim. Daha sonra gözaltına alınarak Cezaevi semtinde 
bulunan  Emniyet Müdürlüğü’ne getirildim. Bu binada bulunan bir doktor tarafından muayene edildim. Muayene edildiğim odada çok sayıda 
polis de bulunuyordu. Bir süre burada bekletildikten sonra Ofis semtinde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ne ait binaya götürüldüm. Orada parmak 
izlerim alındıktan sonra bir grupla birlikte mahkemeye götürüldüm. Savcı tarafından ifademiz alındıktan sonra, tutuklama talebi ile mahkemeye 
sevk edildim. Mahkeme tarafından serbest bırakıldım.”  
 
Yılmaz Özalp 
30 Mayıs günü gözaltına alınan Yılmaz Özalp, 31 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır Şubeye başvurarak gözaltı süresince maruz kaldığı  uygulamaları 
şöyle açıkladı: 
“Ben 31 Mayıs günü Diyarbakır Yedi Kardeşler Burcu önündeki konseri izliyordum. Bir ara yanında bulunduğum grup arbede yaşandı. Bu  
arbede sırasında Ziya Gökalp Yurduna doğru yürümek için alandan ayrıldım.  Yolda yürüdüğüm sırada  güvenlik kuvvetleri hiçbir şey 
söylemeden hayalarıma tekme atarak beni gözaltına aldılar. Alınış sırasında yerden sürüklendim, kaba daya ve küfürlere maruz kaldım. 
Minibüse bindirdiler ve gözlerimi bağladılar. Daha sonra arabadan indirerek ki basamaklı bir yere götürdüler. Tuvaletin  önünde yaklaşık 2-3 
saat kadar çömelmiş bir şekilde bekletildim.  Bekletildiğim sırada gideceğim doktora kaba dayağa maruz kalmadığım yönünde ifade vermemi 
istediler. Beni tekrar minibüse bindirdiler ve gözlerimi açarak başımı önüme eğerek Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldüm. beni daha 
önce tehdit ettikleri için doktora  hiçbir şey söylemedim, korktum. Oradan Güvenlik şubeye götürüldüm. Güvenlik Şube Amiri Bülent Yavaşoğlu 
beni  yumruklayarak ağza alınmayacak küfürler sarf etti. Daha sonra ifademi aldılar. Đfade sırasında Erkan isimli polis hayalarımı buruyor, 
göğüs kıllarımı çekiyordu.  Đfadeyi okumadan imzalattılar. Akşam Urfayolu üzerinde bulunan bir karakolda kaldım. Ertesi gün saat 10.50 
sıralarında Bağlar Sağlık Ocağına götürdüler. Doktor sırtımdaki yarayı sordu, bende korktuğum için düştüm diyerek cevapladım. Daha sonra 
DGM başsavcılığına çıkartıldım. Savcı beni tutuklamaya sevk etti. Çıkarıldığım yedek hakimlikçe serbest bırakıldım. Şuanda gözaltında maruz 
kaldığım uygulamalardan dolayı  ruhen kendimi rahatsız hissediyorum.”  
 
Ali Kanlıkılınç 
ĐHD Adana şubesine başvuran Ali Kanlıkılınç, seyyar satıcılık yapan yaşlı bir kadının terazisine el konulması üzerine zabıtalarla tartışması 
sonucu olay yerine gelen polislerce gözaltına alındığını, karakolda fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını açıkladı.  
 
Mehmet Yazıcı 
ĐHD Adana şubesine başvuran Mehmet Yazıcı, Şakirpaşa mahallesinden gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda kaba dayak atılarak 
işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Yazıcı, görevli olduğu Özgür Halk dergisinde çalışmaması yönünde tehdit edilip, küfür ve hakaret edildiğini 
söyledi.  
 
Yaşar  Yıldız ve Murat Yıldız 
ĐHD Batman şubesine başvuran H. Yıldız, kardeşleri Yaşar ve Murat’ın bir tartışma sonrası götürüldükleri karakolda kabadayak ve kötü 
muameleye maruz kaldıklarını bildirdi. Yıldız, tutuklanan kardeşlerinin rahatsızlanması üzerine sağlık ocağında tedavi gördükten sonra tekrar 
cezaevine konulduklarını bildirdi.  
 
Lokman Koçhan, Abdülaziz Yücedağ, Nusrettin Demir, Mikail Bülbül, Abdulkerim Koşar, Mahsun Bilen, Yakuğ Başboğa, Ahmet 
Ökten, Zübeyir Avcı ve Mahmut Kuzu 
7 Mayıs günü Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gözaltına alındıktan sonra 10 Mayıs günü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine 
konulan 11 öğretmen ve ziraat mühendisi, 13 Mayısgünü kendilerini Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde ziyaret eden ĐHD Diyarabkır Şubesi 
Hukuk Komisyonu avukatlarına gözaltı süresince işkence gördüklerini bildirdiler. Lokman Koçhan, Abdülaziz Yücedağ, Nusrettin Demir, Mikail 
Bülbül, Abdulkerim Koşar, Mahsun Bilen, Yakuğ Başboğa, Ahmet Ökten, Zübeyir Avcı ve Mahmut Kuzu’nun gözaltı süresince tazyikli su sıkma, 
çıplak, aç ve susuz bekletme, zorla marş söyletme, başlarına naylon poşet geçirme, “ördek” diye tabir edilen şekilde yürütme gibi yöntemlere 
maruz kaldığı bildirildi.  
 
Şermin Erbaş 
Şermin Erbaş, 1971 Adıyaman nüfusuna kayıtlı. Öğretmen 7 Mayıs günü gözaltına alınan ve 10 Mayısta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine konulan Erbaş, 13 Mayıs günü Mardin E Tipi Kapalı cezaevinde kendisini ziyaret eden hukuk komisyonu üyesi avukatlarımıza, şu 
beyanlarda bulundu; “Mardin ili Kızıltepe ilçe merkezinde Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekiplerince gözaltına alındım. Kimlik saptama 
ve parmak izi alma işleri yapıldı. Đşlemler yapıldıktan sonra kafama kumaştan bir torba geçirdiler. Hücreye atıldım. Bu arada karşıma biri 
geçerek dizlerime dokundu. Bunun üzerine kendisine hamile olduğumu ve bana dokunmamasını söyledim. Đfadem alındı. Daha sonra sıraya 
dizmek için koridora çıkarıldım. O esnada biri bana tekme vurdu. Başıma sertçe vurdular. Bizi yürütüp slogan attırdılar. Yorulduğumu fark 
edince beni hücreye koydular. Beni soymakla tehdit ediyorlardı. Mide bunaltısı ve baş ağrılarım vardı. Hamile olduğumu söyleyene kadar aç 
bırakıldım.  Tutuklama kararı verildikten sonra doktora çıkarıldım. Doktora kanamam olduğunu söyledim. Đlgili doktor beni kadın doğum 
servisine sevk etti. Muayeneden  sonra doktor düşük yapma tehlikemin bulunduğunu söyleyerek bir gece orada kalmam gerektiğini söyledi.  
Ancak polisler beni tekrar cezaevine götürdüler. Cezaevi idaresi ellerim kelepçeli bir şekilde doktora götürdüler. Serum takıldı. Ertesi gün 
Diyarbakır Tıp Hastanesine sevk ettiler. Burada yapılan muayenede   hiçbir sorun almadığını belirterek beni tekrar gönderdiler. Ayrıca 
gözaltında gözlerim kapalı bir şekilde ne olduğunu bilmediğim belgeler imzalattı.”  
 
Tahsin Gündüz 
18 Mayıs günü yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu; “17 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Fakülte arabasına binip Seyrantepe’ye gitmek 
istedim. Dolmuştayken farkında olmadan elim önümde oturan kişiye değdi ve o kişi tepkin gösterdi. Özür diledim. Telsiz sesinden bu kişi ile 
yanındakinin polis olduğunu anladım. Seyrantepe de dolmuştan inerken  birden arkadan saldırarak, sert bir cisimle gözüme feci bir şekilde 
vurdu. Gözlerim kararak bir tanesi kapandı. Bana vuran polis tekrar arabaya binerek uzaklaştı. Daha sonra trafik polisleri  olayı fark etti ben ve 
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bana vuran polisi karakola götürdü. Karakolda ifademiz alındıktan sonra polis serbest bırakıldı, beni de hastaneye gönderdiler. Doktorlar 
durumu fark edince benle başlarından salmaya çalıştılar. Ayrıca hastanede yanımda bulunan polis bana davacı olmamam yönünde uyarıda 
bulundu.”  
 
Đclal Güçlü 
16 Mayıs günü gözaltına alınan, Sağlık Karakolunda ve Emniyet Müdürlüğünde 10 saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakılan Güçlü, 
ĐHD Diyarbakır Şubesine 17 Mayıs günü yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu; “Kimlik tespit işlemi bittikten sonra bayan polis tarafından 
çırılçıplak soyularak arandım. Yaklaşık iki saat sonra gözlerim bağlı bir şekilde sorguya alındım. Sorgu süresince kaba dayağa, lafla taciz ve 
ağza alınmayacak küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Daha sonra içeriğini bilmediğim bir belge imzaladım. Bu belgenin başımızı yakacağı 
şeklinde tehditlerde bulundular. Gözaltına alınırken ve gözaltından çıkarılırken Diyarbakır Devlet Hastanesine götürüldüm.”  
 
Kasım Ok 
20 Mayıs’ta ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda 17  Mayıs günü gözaltına alındığını, gözaltı süresince gözlerinin bağlı olduğu, yaklaşık 
10 sefer hücreden sorgu odasına alındığını, sürekli olarak kaba dayağa hakarete ve küfürlere maruz kaldığını belirtti.  
 
Salih Yılar,  
14 Mayıs günü sabah saat 10.00-11.00 sıralarında Diyarbakır’ın Kaynartepe Mahallesinde bulunan evlerinden dışarı çıktığı esnada şahin 
marka, kırmızı renkte bir arabadan inen   sivil giyimli güvenlik görevlilerince gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yılar şu 
beyanlarda bulundu; “1. katta kimliğim alındıktan sonra hücreye götürüldüm. Daha önce 6 kez gözaltına alındığımdan dolayı buranın Çevik 
Kuvvet olduğunu anladım. Üzerimi soydular, ayakkabılarımı çıkardılar,  gözlerim göz bandıyla kapalı bir şekilde sorgu odasına götürüldüm. 
Beni kapıdan arabaya bindiren ve sorgu odasına götüren her iki polisi de daha önce alındığım gözaltılarımdan tanıyorum teşhis edebilirim.  
Sorgu odasında bana önce çok kibar davrandılar, benimle arkadaş olmak istediklerini söylediler. HADEP’te hakkımda ajanlık söylentilerinin 
olduğunu, milis olduğumu vb. sözler söyleyerek birlikte çalışmayı önerdiler. Ben bunları reddedince üzerimi soymamı istediler.Çırılçıplak 
soyulduktan sonra yandaki odaya götürüldüm. Götürüldüğüm odada iki kişi kollarımın üzerine oturdu, diğerleri de parmak uçlarıma elektrik 
vermeye başladılar. Bu işkence kısa aralıklarla yaklaşık yarım saat devam etti. Yüzümde ve sol dizimde  sigara söndürdüler.Daha sonra başka 
bir odaya götürüp, üzerime kovayla su dökmeye başladılar. Bu sırada kendimi kaybettim. Uyandığımda ise Diyarbakır Devlet 
Hastanesindeydim. Doktor adımı ve soyadımı sordu o sırada 4 sivil polis içeri girip doktoru dışarı çıkardılar. Bana gayet sakin bir  şekilde “sana 
elimizden gelen yardımı yapacağız, sana bunu yapanlar alkollü  arkadaşlarınmış, onları da cezalandıracağız, HADEP’lilerinin seni dövdüğünü 
söyle.” şeklinde konuştular. Ellerindeki belgeleri imzalamamı ve soyadımı kimseye söylememi istediler. O esnada doktor içeri girerek kan 
kaybından öleceğimi ve hemen ameliyata alınmam gerektiğini söyledi. Ameliyattan çıktıktan sonra polisler tekrar odaya gelerek ailemi ve diğer 
hastaları dışarı çıkardılar. 4 polis yanımda kaldı.  Aralarından biri aynı şeyleri tekrarladı. Hastanede kaldığım sürece polis hep yanımdaydı ve 
aynı teklifler devam etti. Ayrıca ameliyattan sonra sol elimin 4 parmağı işlevini yitirdi. 15 Mayıs günü saat 11.000-12.00 sıralarında iki polis 
aracı gelerek  ben ve abimi alarak Emniyete götürdüler. Beni götüren polisler oradaki yetkililere “biz bu şahsı sizin mıntıkanızda bulduk” dediler. 
Ancak oradakiler bunu kabul etmeyince tartışma  yaşandı. Bunun üzerine bizi Çevik kuvvete götürerek boş bir odaya bıraktılar. Daha sonra 
beni boş bir odaya götürerek gözlerimi açtılar  ve ellerindeki ifadeleri imzalamamı istediler. Ben reddedince “üzgünüz seni yarın yine buraya 
getireceğiz” deyip bizi eve bıraktılar.      Tarafıma uygulanan işkence, gayri insani ve kötü muameleler sonucu vücudumda, özellikle de belimde, 
kollarımda, omuzlarımda, kasıklarımda ve testislerimde tarifsiz ağrılar devam etmektedir. Sırtıma çok ağır darbeler indirdiklerinden hala 
sırtımda darp izler, sağ ve sol kolumda sigara yanığı izleri mevcuttur”  
 
Emrullah Atar 
23 Mayıs günü gözaltına alınan ve 24 Mayıs günü serbest bırakılan Atar, 25 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda gözaltı 
süresince maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı; “ Evden çıkar çıkmaz  tişörtümü başıma geçirdiler.  Tahmin ettiğim kadarıyla beni Polis 
Evine götürdüler. Đki kez beni sorguya götürdüler. El yazımla özgeçmişimi aldılar. Đkinci sorguda beni deri döşemeli içinde sünger bulunan bir 
odaya götürdüler.  Burada pantolonumu soyup, ayaklarımı pataniye  sarıp oturttular. Arkadan ellerimi tutup 10-15 dakika boyunca hayalarımı 
burdular. Daha çırılçıplak soyarak sonra tuvalet olduğunu sandığım bir yere götürerek soğuk su döktüler ve başka bir odada klimanın önüne 
götürdüler. Donacağım sandım, böbreklerimde şiddetli ağrılar hissediyordum. Ajanlık teklif ediyorlardı.  Daha sonra elbiselerimi giydirip beni 
hücreye götürdüler. 24 Mayıs günü çıkarıldığım savcılıkça serbest bırakıldım. Ayrıca gözaltındayken içeriğini bilmediği yaklaşık 50 belge 
imzalattılar.”  
 
Şükrü Aydın, Rıdvan Oğuz, Mansur Koçak, Gülen Akın 
1982 Adıyaman nüfusuna kayıtlı ve Siirt Eğitim Fakültesi öğrencisi Şükrü Aydın, 1983 Siirt doğumlu Rıdvan Oğuz 1979 Siirt merkez nüfusuna 
kayıtlı  M. Mansur Koçak, 4 Mayıs günü akşam saat 22:30 sıralarında öğrenci arkadaşları Gülen Akın’nın evinde misafir olarak bulundukları 
sırada eve baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince kaba dayak, küfür, tehdit vb. uygulamalara maruz kaldıklarını belirttiler. 
 
Mehmedin Polat 
Mehmedin Polat, 31 Mayıs günü yaptığı ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda, 30 Mayıs günü Festival alanında halk ve güvenlik kuvvetleri 
arasında çıkan arbede sırasında güvenlik kuvvetlerinin kendisini, copla dövdüğünü, kafasından ve kaburgalarından darbe aldığını, kolundan ve 
dirseğinden yaralandığını, şuanda nefes almakta zorlandığını belirtti. Aynı zamanda kalp hastası olduğundan yakındı.  
 
Đsa Demirci 
Adıyaman ili Kahta ilçesinde ikamet eden ĐsaDemirci 31 Mayıs günü ĐHD Diyarbakır Şubeye yaptığı başvuruda, 8 Mayıs günü saat 19.30 
sıralarında  merkez Polis Karakolu önünden  geçerken “karakola baktığı” iddiasıyla gözaltına alındığını ve kaba dayağa maruz kaldığını belirtti. 
Ayrıca ertesi gün yediği darbeler sonucu başından rahatsızlandığını ve Adıyaman Devlet Hastanesine gittiğini, orada görevli bulunan 
hemşirenin polisi aradığını,  bunun üzerine hastaneye gelen polislerin kendisini bir odaya çekerek tehdit ettiğini belirtti. (ĐHD Diyarbakır)  
 
Osman Karademir 
Đstanbul’un Üsküdar ilçesinde,  hakkındaki bir şikayet nedeniyle Çinili polis karakoluna çağrılan ve “hırsızlık” yaptığı iddia edilen  Osman 
Karademir adlı kişi  işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Sorgulandıktan sonda Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Karademir, çıplak ve elleri 
bağlı şekilde yere oturtularak parmak ve göğüs uçlarına elektrik verildiğini söyledi. Daha sonra sokaklarda gezdirildiğini, tekrar götürüldüğü 
karakoldan muayene için  hastaneye götürüldüğünü ve işkence gördüğünü belirtmesine karşın doktorların ilgilenmediğini anlatan Karademir, 
çıkarıldığı adliyeden serbest bırakıldığını söyledi.  
 
Cem Çakabey 
9 Mayıs günü Đzmir’in Menderes ilçesinin Ahmetbeyli beldesinde, Cem Çakabey adlı kişi, Güneydoğu’dan gelip çalışmaya başladığı bara gelen 
bir uzman çavuşun  kendisine “komutanım” şeklinde  hitap etme isteğine karşı çıktığı için dövülerek kötü muameleye maruz kaldı. Uzman 
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çavuş ve dört arkadaşı tarafından kaçırılıp ıssız bir yere götürüldüğünü  ve kalaslarla dövüldüğünü, dayak sonucu bayıldığını anlatan  
Çakabey’e, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi acil servisinden  3 günlük rapor verildi.  
 
13 öğrenci 
Đstanbul’da, anadilde eğitim hakkı istemiyle dilekçe verdikleri için gözaltına alınan Đstanbul Üniversitesi öğrencisi  13 kişinin ifadelerinin işkence 
altında alındığı ileri sürüldü. Öğrencilerin avukatı F. Aydınkaya, 1 Haziran günü tutuklanan müvekillerinden bazılarının işkence sonucu kulak 
zarının patladığını söyledi.  
 
Nizamettin Canpolat 
Rukiye Canpolat, 4 Haziran günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, 1957 Diyarbakır ili Lice ilçe nüfusuna kayıtlı eşi Nizamettin 
Canpolat’ın,  hükümlü olduğunu, infazını tamamlamak üzene Lice cezaevinde iken kas fıtığı rahatsızlığı teşhisiyle Diyarbakır Devlet 
hastanesine sevk edildiğini, 31 Mayıs 2002 günü sabah saatlerinde Genel Cerrahi  polikliniğinde teşhislerin yapılması için birtakım tetkikiler 
yapıldığını, daha sonra öğlen arası olması nedeniyle Diyarbakır E Tipi cezaevine götürüldüğünü, öğleden sonra hastaneye getirilmesi   
gerekirken getirilmediğini, saat 17.30 saralarında eve  bir telefon geldiğini ve eşinin E Tipi cezaevinde olduğunu söylediği ancak hafta sonu 
olması nedeniyle cezaevinde kendisiyle görüşemediğini, 3 Haziran pazartesi günü sabah saat 11:00 sıralarında kendisini hastaneye 
getirdiklerini, ameliyathaneye gireceği sırada kendisine “bana yapmadıklarını bırakmadılar” şeklinde yakındığını belirtti. Ameliyat olduktan 
sonra akşam saatlerinde kendisiyle görüştüğünü, kendisini üç gün boyunca Diyarbakır E Tipi cezaevinde kaldığını, bu süre boyunca hiç koğuşa 
götürülmediğini tek kişilik hücrede tutulduğunu,  kendisine işkence yapıldığını ve bunun sonunda da bir dişinin kırıldığını söylediğini belirtti.  
 
Vedat Haran 
25 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Vedat Haran, Lice ilçesinden il merkezine giderken durdurulduğu askerler tarafından, 
götürüldüğü Duru jandarma karakolunda kötü muameleye maruz kaldığını, köylerinin PKK’liler tarafından yakıldığın ifade eden bir belgeyi 
imzalaması yönünde baskı uygulandığını ve taciz edildiğini açıkladı.  
 
Köy Muhtarı 
Van’ın Başkale ilçesine bağlı Bilgeç köyüne baskın düzenleyen güvenlik güçleri, köy muhtarına kötü muamele, hakaret ve tehditlerde 
bulundular. Jandarmalar, elkoymak istedikleri koyunların kaçak olduğunu ileri sürerek , muhtarın yanındaki 5 köylüyü de dayaktan geçirdiler. 
 
Gülşah Tiryaki 
ĐHD Elazığ şubesine haziran ayı içinde başvuran Gülşah Tiryaki, il merkezindeki evine baskın yapan güvenlik güçlerince dövüldüğünü, evin 
aranıp dağıtılarak  kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.  
 
Rauf Taslı  
6 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Rauf Taslı kötü muamele gördüğünü beyan ederek şunları söyledi:“Ben Silvan’ da ikamet 
etmekteyim, halen elektrikçilik yapmaktayım. Bundan yaklaşık beş ay önce Silvan Đlçe Trafik Müdürlüğü önünde yürürken, yanıma yaklaşan ve 
Diyarbakır’ dan geldiklerini söyleyen silahlı ve telsizli sivil giyimli iki güvenlik görevlisi tarafından beyaz renkte Renault Binek marka otomobile 
zorla bindirildim. Ceylanbey Köyüne götürüldüm. Orada, HADEP’te çalıştığımı ve bundan sonra kendileri ile çalışmamı istediler. Aksi takdirde 
beni öldürecekleri yönünde tehditlerde bulundular.  Ben de kendilerine HADEP’ e sadece üye olduğumu, kendilerine herhangi bir bilgi verecek 
durumda olmadığımı ve beni rahat bırakmalarını istedim. Bunun üzerine içlerinden biri beni tekrar arabaya alarak Silvan’ın içinde gezdirmeyi, 
gören insanların böylelikle benim onlarla çalıştığımı düşüneceklerini söyledi. Diğeri ise beni orada bırakmayı önerdi. Bunun üzerine beni orada 
bırakarak gittiler. Ben de aynı köyde oturan teyzem Nazime Topgüç’ ün evine gittim. Başımdan geçenleri anlattım. O da bu olayı beklediğini, 
çünkü beni kaçıran güvenlik görevlilerinin kendisinin kocası Đsmet Topgüç’ ün yanına defalarca giderek benden bahsettiklerini söyledi. Daha 
sonra teyzemin kocası Đsmet Topgüç’un yanına giderek teyzemin bana anlattıklarını sordum. O da bana, bahsettiğim polislerin kendisiyle 
arkadaş olduklarını, beni sorduklarını belirtti. Daha sonra 2 Haziran 2002 günü saat 12.00 sıralarında elektrik arızası için gittiğim Gazi 
Caddesinde bulunan binadan çıkarken yine daha önce beni kaçıran iki güvenlik görevlisi beni zorla arabaya bindirdiler. Ön tarafa oturttular. 
Batman istikametine giden yolda halk arasında Batıkani Kışi diye tabir edilen çöplüğe götürdüler. Bana “Neden bize yardımcı olmuyorsun? 
Eğer bizimle çalışmazsan seni öldüreceğiz”  dediler. Ben de binadan çıktığımız esnada arkadaşlarımın onları gördüklerini, eğer beni 
öldürürlerse bunun onlara pahalıya mal olacağını söyledim. Sonra beni tekrar arabaya bindirdiler ve geri getirerek serbest bıraktılar. Arabada 
tutulduğum süre içerisinde sürekli tehdit edildim.”  
 
Nimet Türkan 
Nimet Türkan, 1971 Diyarbakır ili Silvan ilçe nüfusuna kayıtlı. Ortaokul mezun. Çiftçi.  6 Haziran günü yaptığı başvuruda şu beyanlarda 
bulundu; “Ben halen ailemle birlikte Silvan ilçesine bağlı Nohuttepe Köyünde ikamet etmekteyim. 18 Mart 2002 günü akşam saatlerinde köyde 
bulunduğum esnada Çatakköprü Jandarma Karakolu’na bağlı askerler bir araçla köye geldiler. Đçlerinde bir astsubay ve 7-8 tane er vardı. Beni 
çağırdılar ve kendileriyle birlikte Karakola götüreceklerini söylediler. Ben de korktuğum için tek başına gitmek istemedim ve sonra geleceğimi 
söyledim. Onlar da ertesi gün muhtarla birlikte gelmemi söylediler. Ertesi gün köy muhtarımız Mustafa Karakin ile birlikte Çatakköprü Jandarma 
Karakoluna gittik. Alper isimli bir uzman çavuş kimliğimi aldı, orada iki saat kadar kaldık. Alper isimli görevli bana çeşitli sorular sordu ve ben de 
cevapladım. Sonra da gözaltına alınmamın gerekçesini belirtmeden gidebileceğimi söyledi. Yine 1 Haziran 2002 günü yine aynı Karakola bağlı 
bir grup jandarma görevlisi ve üst düzey rütbeli bir subay köye gelerek muhtarın eşinden beni sorarak Karakola gitmem gerektiğini belirtmişler. 
Bunun üzerine 2 Haziran 2002 günü ben ve köy muhtarımız Mustafa Karakin, Çatakköprü Jandarma Karakoluna gittik. Tekrar kimliğim alındı, 
önce karakol girişinde yarım saat kadar bekletildim. Daha sonra bir jandarma görevlisi kolumdan tutarak beni Karakol sınırları içinde Karakol 
binasına yakın 1 katlı bir binaya götürdü. Đçeride sivil giyimli siyah gözlüklü biri vardı. Beni getiren asker, kapıyı kapatıp geri gitti. Đçeride 
bulunanlar bana “bizimle birlikte çalış, HADEP’ e giderek oradan aldığın bilgileri bize getir.” dediler.. Ben de evli ve altı çocuğumun olduğunu ve 
onların geçimlerinden başka bir şey ile uğraşmayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana bağırıp çağırdırlar, hakaretler ve küfürler savurdular. 
“Seni yaşatmayız, seni öldüreceğiz. Seni tutuklatıp 15-20 yıl hapis cezası verdireceğiz. Kimse bize karışamaz. Sana istediğimizi yapacağız. 
Đstesek seni yok ederiz”  şeklinde tehditlerde bulundular. Daha sonra da kimliğimi yüzüme fırlatıp sinkaflı küfürler savurdular ve geri gitmemi 
söylediler.” (ĐHD Diyarbakır) 
 
Yılmaz Armutçi, M. Kamil Ateş, Mithat Oğuz 
Bingöl’de gözaltına alınan Yılmaz Armutçi, M. Kamil Ateş Mithat Oğuz adlı kişiler, gözaltı süresince kötü muamele ile karşılaştıklarını, dağa 
gitmeleri yönünde baskı yapıldığını, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını açıkladılar.  
 
Nevzat Karakeçi 
HAK-PAR üyesi Nevzat Karakeçi, 12 Haziran günü gözaltına alınan ve 15 Haziran günü serbest bırakılan Karakeçi, 24 Haziran günü ĐHD 
Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda gözaltı süresince maruz kaldığı uygulamaları söyle açıkladı; “Gözaltına alınır alınmaz Diyarbakır Devlet 
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Hastanesine, buradan da gözlerim bağlı bir şekilde Çevik Kuvvete götürüldüm. Burada kimlik saptama, parmak izi alma ve fotoğraf çekme 
işlemlerim yapıldıktan sonra yaklaşık 5,5 cm. uzunluğunda içinde betondan ranza bulunan bir hücreye konuldum. Đlk gece beni sorgu odasına 
götürdüler. PSK (Partiya Sosyalist a Kurdistan) üyesi olduğumu ve 1993 yılında kampa gittiğim yönünde iddialarda bulundular. Ben bunları 
kabul etmeyince üzerimdekileri soydular. Tazyikli soğuk su sıkmaya başladılar. 20 dakika boyunca periyodik olarak elektrik verdiler. Burada 
sürekli olarak kaba dayağa ve psikolojik baskılara maruz kalıyordum. Bana gözlerim bağlı bir şekilde zorla belgeler imzalattılar. Son gün 
savcılığa çıkarılmadan tekrar Devlet Hastanesi Acil bölümüne götürüldüm. Doktor özen bir şekilde muayene ettikten sonra savcılığa çıkarıldım 
ve serbest bırakıldım.”  
 
 
Mazhar Çınar 
Mazhar Çınar, 8 Haziran günü gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine konulan Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Heleze köyünde ikamet eden 
Çınar gözaltına alındığı ilk gün gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde cop ve kalaslarla kaba dayağa maruz kaldığını, sabaha kadar dışarıda 
tutulduğunu daha sonra Beşiri ilçe Taburuna götürüldüğünü, burada kendisine tazyikli su sıkıldığını, psikolojik baskı yapıldığını, elektrik 
verildiğini, beş gün boyunca uyutulmadığını, sürekli olarak kaba dayağa, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirtti. Gördüğü kötü muamele 
sonucu kafada, omuzda şişme ve morarma, bileklerde kelepçeden dolayı yırtılma, sağ ve sol bacaklarının dizden aşağısında şişme ve 
morarma olduğu tespit edildi. Ayrıca Çınar’a 7 gün iş göremez raporu verildiği belirtildi.  
 
Seyithan Kırar, Mehmet Acar 
9 Haziran  günü gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine konulan Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Heleze köyünde ikamet eden söz konusu 
kişiler, 9 Haziran günü Beşiri’nin Rıdvane Köyü yakınlarında Jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında gözaltına alındıklarını, 
gözleri bağlı ve elleri kelepçeli bir şekilde cop ve kalaslarla kaba dayağa maruz kaldıklarını, sabaha kadar dışarıda bekletildiklerini, daha sonra 
Beşiri Jandarma Karakoluna götürüldüklerini, burada kendilerine tazyikli su sıkıldığını, psikolojik baskı yapıldığını, elektrik verildiğini, beş gün 
boyunca uyutulmadıklarını, sürekli olarak kaba dayağa, küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirttiler. Savcılılığa çıkarılırken maruz 
kaldıkları uygulamaları anlatmamaları yönünde tehdit edildiklerini aktardılar. Ayrıca 5 günlük iş göremez raporu aldıklarını belirttiler. 
 
M. Koyuncu, E. Dalaman ve O. Çengel 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran M. Koyuncu, E. Dalaman ve O. Çengel, 23 Haziran günü  Cihangir’deki evlerini arayan güvenlik güçlerince 
götürüldükleri Gayrettepe şube müdürlüğünde, işkenceye maruz kaldıklarını söylediler. Gözaltı süresince ve hastaneye götürülme sırasında 
dövüldüklerini, cinsel kimliklerinden dolayı baskı uygulandığını anlatan mağdurlar, aç bırakıldıklarını da ifade ettiler. 
 
Ali Güzel 
Adıyaman’da 24 Haziran günü gözaltına alınan HADEP gençlik kolu üyesi Ali Güzel, gözaltı süresince, bazı iddiaları kabule zorlandığını, 
tutulduğu gece boyunca işkenceye tabi tutulduğunu açıkladı.  
 
Mehmet Eren 
Mehmet Eren, 24 Haziran 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Eren, 12 Haziran günü evinden güvenlik kuvvetlerince 
gözaltına alındıktan sonra önce Devlet Hastanesi’ne oradan da Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğünü, burada bir hücrede tutulduğunu, Kürtçe 
Eğitim konusunda çalışmalar yaptığı ve Partiya Sosyalista Kurdistan (PSK) Örgütüne üye olduğu iddiasıyla darp edildiğini, üzerindeki 
elbiselerin sorgu esnasında çıkartıldığını, gözlerinin bağlandığını, küfür ve hakarete maruz kaldığını, copla tecavüz edilmek ve öldürülmekle 
tehdit edildiğini, sürekli yüksek sesle müzik dinletildiğini, yemek ihtiyacının kısıtlı bir şekilde karşılandığını ve kaldığı yerde tuvalet 
bulunmadığını belirtti. Ayrıca, ĐHD üyesi olduğundan dolayı bu konuda sorgulandığını, jim tarafından buraya üye edildiğini ve ĐHD’nin finansının 
nereden sağlandığı şeklinde sorularla karşı karşıya bırakıldığını belirtti.  
 
Cem Yılmaz 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Cem Yılmaz adlı kişi, 8 Haziran günü Tutuklu Aileleri Birliği’nin  basın açıklamasını izledikten sonra Taksim’de  
polislerce alınıp bir lokantaya sokulduğunu ve kendisine şiddet uygulandığını açıkladı.  
 
Tamer Topçuoğulları 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Tamer Topçuoğulları, bir gazetenin özel sayısını dağıtırken alındığı gözaltında, işkenceyle maruz kaldığını 
açıkladı. TĐHV’ye de başvurduğunu bildiren Toçuoğulları,  suç duyurusunda bulundu.  
 
Turhan Çelen, Kadir Çelen, Burhan Çelen, Volkan Taşdemir 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Turhan Çelen, oğulları Kadir-Burhan Çelen ve  yeğeni Volkan Taşdemir’le birlikte, karakolda dövüldüklerini ve 
kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladı. Cibali Karakolu’nda bir polisle tartışan oğlunu sormaya gittiğini, küçük oğlunun, babasını 
bırakmamaları halinde,  üstündeki çakıyı kendi boğazına dayayıp kendini doğrayacağını söylemesi üzerine, polislerin yanlış anlayıp dördünü de 
dövdüklerini ifade eden Çelen, vücutlarında dayak izi olmasına rağmen doktora çıkarılmadıklarını söyledi.   
 
Ali Gezer , Ali Uğurlu 
ĐHD Adana şubesinde Devrimci Demokrasi gazetesi adına basına bir açıklama yapan  A. Polat, gazete çalışanı Ali Gezer ve okurları Ali 
Uğurlu’ya işkence yapıldığını söyledi. Açıklamada, Gezer’in 1 Haziran günü içinde sivil polislerin olduğu  bir araca zorla bindirilerek  
götürüldüğü yerde askıya alınarak dövüldüğü, ertesi gün Şakirpaşa mahallesindeki boş bir araziye bırakıldığı, Uğurlu’nun da 5 Haziran günü 
benzer şekilde alınarak bilinmeyen bir yerde silahla tehdit edildiği ve kötü muameleye maruz bırakıldığı, daha sonra tren yoluna bırakıldığı 
belirtildi.  
 
Münevver Ece ve Ayhan Balkar 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Münevver Ece ve Ayhan Balkar, 23 Haziran günü evlerinden ellerine kelepçe takılarak  dışarıya çıkarıldıklarını 
ve zorla imzalatılan tutanakta sokakta  alınmış gibi gösterildiklerini açıkladılar. Soru sormamaları yönünde tehdit edildiklerini anlatan mağdurlar, 
dövüldüklerini ve kötü muameleye maruz kaldıklarını bildirdiler.  
 
Bünyamin Şahbaz 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Bünyamin Şahbaz, Tarlabaşı’nda  polislere, bir bayanı  gözaltına almalarının  nedenini sorduğu için ellerine 
kelepçe takılıp Beyoğlu Emniyet Amirliği’ne götürüldüğünü ve kötü muamele yapılarak  kendisine dayak atıldığını bildirdi.  
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Chi, Keung Wong 
2 Haziran günü Đstanbul Atatürk havalimanında isim benzerliği nedeniyle 37 saat süreyle nezarette tutulan Çin vatandaşı Chi, Keung Wong, 
kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Chi, havalimanı karakolunda yiyecek ve içecek verilmediğini, psikolojik baskı altında tutulduğunu 
söyledi.  
 
Şefik Çelik 
Siirt il merkezinde, geçimini yük taşımayla sağlayan Şefik Çelik adlı kişi, evini taşıdığı uzman çavuş tarafından işkenceye maruz kaldı. Parasını 
tahsil edemediği için haber yolladığı uzman çavuş ve iki arkadaşı tarafından sebze halinden alınarak bir araca konulup Kezer çayı yakınlarına 
götürülen Demir , darp edilerek dövüldü ve vücudunun çeşitli yerlerinde çürükler oluştu. Đhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince Çelik 
hastaneye kaldırılırken uzman çavuş ve iki arkadaşı gözaltına alındı.  
 
Memduh Özbey 
16 Haziran günü Van il merkezinde, bir kavgada yaralanan yakınını götürdüğü hastanede,  döven kişilerle tartışması üzerine polislerce 
gözaltına alınan Memduh Özbey, götürüldüğü çarşı karakolunda işkenceye maruz kaldı.Tekme ve yumruklarla dövülen Özbey’in burnu kırıldı 
ve ifade verdikten sonra  serbest bırakılarak yakınlarınca hastaneye kaldırıldı. 
 
Denizhan Erkoç 
Đstanbul’da, Star gazetesi muhabiri Denizhan Erkoç, cumhuriyet savcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Ortaköy –Bebek sahil yolunda 
giderken asayiş uygulaması yapan polislerce durdurularak götürüldüğü emniyet amirinin odasında kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. 
Bir kadın polise ıslık çalmakla itham edildiğini anlatan Erkoç, Emniyet amiri M. Betni tarafından tokatlanarak dövüldüğünü, tehdit ve hakarete 
uğradığını söyledi. 
 
Şadiye Güngör 
21 Haziran günü, Adana’nın Kürkçüler Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şadiye Güngör’e işkence yapıldığı ileri sürüldü. Eşini ziyarete giden 
HADEP merkez ilçe örgütü başkanı A. Güngör’ün yaptığı açıklamada, ziyaret sırasında eşinin çok kötü durumda olduğunu gözlediğini 
belirterek, F. Adlı bayan gardiyanın eşini revire götürme bahanesiyle özel bir bölüme götürerek , diğer gardiyanlara dövdürüldüğünün ve bir 
hücreye kapatıldığının eşi tarafından kendisine ifade edildiğini söyledi. 
 
Yüksel Mızrak ve Ali Güzel 
17 Haziran günü  Kırıklar F tipi Cezaevi’nde, Yüksel Mızrak ve Ali Güzel adlı tutuklulara, banyoda iki fırça bulunması bahane edilerek 
işkenceye maruz kaldılar. ĐHD Đzmir şubesinde yapılan basın toplantısında verilen bilgiye göre, Mızrak’ın babası , olunun Manisa Akıl 
Hastanesi’nde 1,5 yıl tedavi gördüğünün bilinmesine karşın dövüldüğünü , hastalığının tekrar nüksedebileceğini ifade ederken, Ali Güzel’in de 
dayak  sonucu vücudunda darp izleri oluştuğu ve doktor raporunun tutuklulara verilmediği belirtildi.  
 
Mazlum Çınar, Seyithan Kırar Mehmet Acar 
Batman’ın Beşiri ilçesinin Helenze köyünde gözaltına alınan Mazlum Çınar, Seyithan Kırar Mehmet Acar adlı kişilere işkence yapıldığı  
açıklandı.  Tutuklandıktan sonra kendileriyle görüşen avukatlarının verdiği bilgiye göre, mağdurlara 3 ile 5 gün arası sürelerle rapor verildiği 
bildirildi.  
 
Đlim Coşkun 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ve ĐHD Ankara Şubesine 2 Temmuz günü verdiği dilekçede Kazım Coşkun Nevşehir 
Kapalı Cezaevinde bulunan oğlu Đlim Coşkun’un gardiyanlar tarafından dövüldüğünü ileri sürdü.  
 
Mehmet Aslan 
5 Temmuz günü Diyarbakır’ın Bağlar beldesinde, Mehmet Aslan adlı inşaat işçisi,  kim olduğunu sorduğu binaya giren kuşkulu bir kişinin 
gitmesinden sonra, olay yerine gelen polis ekibince bir araca konularak önce dövüldüğünü, götürüldüğü Bağlar Polis  Karakolu’nda da  dayak 
atıldığını bildirdi. ĐHD’ye başvuran Aslan, daha sonra Mardin karayoluna götürülüp araçtan atıldığını, rapor için gittiği Devlet Hastanesinde, kol 
ve kaburgalarının kırık olduğuna ilişkin verilen rapor ve filmlere el konulduğunu belirterek polisler hakkında suç duyurusu yaptı.  
 
Halit Tosun ve Ferdi Denizhan 
Bursa’da, KADEK’e katılmaları için HADEP’liler tarafından kaçırıldıkları” iddia edilen  ve gözaltına alınan Halit Tosun ve Ferdi Denizhan, 
işkence ve kötü muameleye maruz kaldılar. Adı geçenler, dövülerek aç gün boyunca sorgulanıp psikolojik baskı altında tutulduklarını  ve 
“HADEP’in kendilerini dağa göndermek istediği” yönünde ifade vermeye zorlandıklarını söylediler.  
 
Đ.T.  ve Merve Şen 
Đstanbul’da, işkence gören 16 yaşındaki  Đ.T.  adlı müvekkilinin  darp ve cebir uygulanarak alınan ifadesine imza atmadığı için avukat Merve 
Şen, polislerce tartaklandı ve kötü muameleye maruz kaldı. Şişli Etfal Hastanesi’nden verilen raporda, Đ.T.’nin sağ meme üstünde, boynunda ve 
kolunda ekimozlar saptandığını söyleyen Şen, yaşadığı travma nedeniyle Tıp Fakültesi’ne başvurarak rapor aldı ve suç duyurusunda bulundu.  
 
Bilal Çarboğa 
Đzmir’in Foça ilçesinde, Bilal Çarboğa adlı kişi, çalıştığı barda güvenlik görevlisi olarak bulunan R. Turgut ve B. Seçilmiş adlı kişiler tarafından 
kendisine işkence yapıldığını açıkladı. Başında darp, ayak bileğinde ip ve vücudunda kızgın demir izleri olan Çarboğa, işkencecilerden 
korktuğu için önce olayı saklamak istediğini söyledi. Emniyet’e oğlu ile birlikte başvuru için gelen baba H. Aslangiray da, Bilal’in öldü sanılarak 
Foça –Đzmir karayoluna atıldığını anlattı. 
 
Kamil Öksüzer 
5 Temmuz günü Mersin’de, Kamil Öksüzer adlı kişi, şikayet için gittiği karakolda işkenceye maruz kaldı. ĐHD şubesine başvuran, Öksüzer, 
kardeşleriyle yaptığı bir tartışma ile ilgili başvurduğu karakolda,  jandarma astsubay çavuşunun kendisini dinlemediğini, şikayetçi olmakta ısrar 
etmesi üzerine, talimat üzerine bir er ve onbaşı tarafından el ve ayaklarının bağlandığını, tuvaletin önünde kovalarla üstüne su döküldüğünü,  
tekmelenerek dayak atıldığını, daha sonra sopalarla 30- 40 dakika süre ile dövüldüğünü anlattı. Yemekhanede eli-yüzü kan, vücudu ağrı ve 
şişlik içinde uzun süre bekletildikten sonra şikayetçi olmaması yönünde tehdit edilerek iki askerle evine yollandığını söyleyen Öksüzer, ertesi 
gün  şikayet için savcılığa gitmek üzere dolmuşa bindiği an tekrar gözaltına alınarak karakola götürüldüğünü, yine dövülerek okumasına izin 
vermedikleri  bir tutanak imzalatıldığını ifade etti. Daha sonra tüm baskılara karşın, savcılığa başvurduğunu ve Devlet Hastanesi’nden rapor 
aldığını  bildirdi.  
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Gülden Sönmez ve Sevim Aniktar, 
Đstanbul Barosu’na kayıtlı iki bayan avukat Gülden Sönmez ve Sevim Aniktar, bir işkence iddiasını yerinde incelemek üzere gittikleri Metris 
Cezaevi’nde, cezaevi 1. müdürü ve gardiyanlarca saldırıya uğradı ve kötü muameleye maruz kaldı. Konuya ilişkin Metris Cezaevi önünde, adı 
geçen iki avukatla baro yöneticisi K. Aytaç ve Hukukçular Derneği Başkanı H. Tuna tarafından yapılan açıklamada, Zeytinburnu Merkez 
Karakolu’nda  işkence görenlerin tutuklandıktan sonra konuldukları Metris Cezaevine giden  avukatların, müvekkillerinin ağır işkence görmüş 
olduklarını saptadıkları ve cezaevi idaresinden Adli Tıpa sevkedilerek durumun rapor edilmesini istemeleri üzerine küfür edilerek tekme-tokat  
dövüldükleri, darp edilerek zorla dışarı atıldıkları bildirildi ve suç duyurusunda bulunuldu.  
 
A. Aziz Doğan, Eşref Adak, Ramazan Çelik ve Şükrü Oran 
15 Temmuz günü Đstanbul Zeytinburnu’nda, KADEK lehine sloganlar attıkları iddiasıyla gözaltına alınan A. Aziz Doğan, Eşref Adak, Ramazan 
Çelik ve Şükrü Oran adlı kişilere , Merkez Efendi Polis Karakolu’nda işkence yapıldı. Bakırköy Adli Tabipliği tarafından hazırlanan raporda, A. 
Aziz Doğan’a “hayati tehlikesinin bulunduğu” belirtilerek 25 günlük “işgöremez” raporu verildi. Tutuklanıp Metris Cezaevi’ne konulan 
sanıklardan diğer 3 kişi için de 5 ile 10 günlük süreler arasında değişen “işgöremez” raporları verildi.  
 
Mahmut Çakan 
ĐHD Đstanbul şubesinde 27 Temmuz günü basına açıklama yapan HADEP Kıraç bade örgütü eski yöneticisi Mahmut Çakan, gözaltına alındığı 
Parti binasından, götürüldüğü karakolda işkence gördüğünü açıkladı.  Tutulduğu iki gün boyunca küfür edilerek dövüldüğünü anlatan Çakan, 
sağlık ocağı ve hastaneden, işkence gördüğüne ilişkin rapor aldığını ve sorumlular  hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. 
 
Müge Molvalı 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Atılım gazetesi yazıişleri müdürü Müge Molvalı, 10 Temmuz günü gazete bürosuna baskında, alındığı 
gözaltında işkence gördüğünü açıkladı. Molvalı, tutulduğu dört gün boyunca, saatlerce sandalyede oturtulma, uykusuz bırakılma gibi 
yöntemlerin uygulandığını ve psikolojik baskı kurularak  ajanlık teklifine maruz kaldığını bildirdi.  
 
Tuncay Đşcen, Ersin Sedefoğlu ve öğrenci Fikret Lüle 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran gazeteciler Tuncay Đşcen, Ersin Sedefoğlu ve öğrenci Fikret Lüle, 30 Temmuz günü Sarıgazi mezarlığında 
yapılan anma toplantısında alındıkları gözaltında  Yenikapı Jandarma Karakolu’nda kaba dayak atıldığını, ayak ve bacaklarına sopalarla 
vurulduğunu, boyunlarının  bükülerek tekmelendiğini ve psikolojik işkenceye maruz kaldıklarını açıkladılar.  
 
M. Hanifi Turan 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran M. Hanifi Turan, 30 Temmuz günü  polislerce gözaltına alınarak bir otoparka götürüldüğünü, gömlek ve 
pantolonu çıkartılarak dövüldüğünü, polislerden birinin kemeriyle diğerlerinin sopalarla vurduklarını, yüzüne yumruk ve tekme vurulduğunu  
söyleyerek tıbbi ve hukuki yardım isteğinde bulundu.  
 
Cevat Düşün 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Cevat Düşün, 8 Temmuz günü alındığı gözaltında işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Sorgu odasında kaba 
dayak atıldığını anlatan Düşün, çıplak haldeyken sırtına yoğun olarak darbe aldığını, sırtüstü bir süngerin üstüne yatırıldığını, iki kişinin 
ayaklarının üstüne oturduğunu bildirdi. 
 
E.Ç, Ö.N., Đ.D. ve H.A 
Đstanbul’da “araç sürücülerini soydukları” iddiasıyla  tutuklanan E.Ç, Ö.N., Đ.D. ve H.A. adlı travestilerin Bayrampaşa Cezaevi’nde tecavüze 
uğrayıp işkence gördükleri bildirildi. ĐHD Đstanbul şube başkanı E. Keskin, sanıklara cezaevinde geçici olarak konuldukları koğuşta kötü 
muamele yapan gardiyanlar hakkında Eyüp Savcılığı tarafından soruşturma açıldığını ve  24 Temmuz günü yaşanan olayı kendilerine bir 
mahkum yakının aktardığını bildirdi.  
 
Şehmus Acun 
16 Temmuz günü Diyarbakır’da gözaltına alınan Şehmus Acun adlı genç, işkenceye maruz kaldığını bildirdi. Acun, tutulduğu altı saat boyunca, 
basınçlı su sıkıldığını, dövüldüğünü ve bazı belgelere imzalamaya zorlandığını belirterek suç duyurusunda bulundu.  
 
R. Karaduman, Uğur Uçar, Reşat Uçar   
26 Temmuz günü Ankara’da gözaltına alınıp  iki gün sonra Diyarbakır’a götürülen R. Karaduman, Uğur-Reşat Uçar’a  işkence yapıldığı, 
avukatları V. Karaduman tarafından iddia edildi. Görüştüğü müvekillerinin  Ankara ve Diyarbakır’da bulundukları sürede basınçlı su sıkma, 
elektrik verme, yüzüstü yatırılıp tekmelenme gibi  yöntemlere maruz kaldıklarını söylediklerini ifade eden avukat, suç duyurusunda bulundu.   
 
Halis Ertaş 
31 Temmuz 2002 Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyünde yaşayan Halis Ertaş adlı Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) üyesi, 
“Suluçem Karakol Komutanı tarafından bir hafta boyunca her gün karakola çağrılıp dövüldüğü” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Halis 
Ertaş, 29 Temmuz günü Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, soyadını bilmediği “Muhsin” adlı karakol 
komutanının kendisini “senin yaşaman suç” diyerek dövdüğünü belirtti. 
 
Mustafa Aydın ve Eren Kaya, 
Đstanbul Küçükçekmece’de ÖDP üyeleri Mustafa Aydın ve Eren Kaya, sivil polisler tarafından alındıkları gözaltında darp edilerek kötü 
muameleye maruz kaldı. Bir araçtan inen polislerin, durumlarından kuşkulandıkları adı geçenlere kimlik sorduğu sırada olay yerine  gelen 
başka bir araçtan inen güvenlik güçleri, mağdurları dövmeye başladı. Önceden kulak ameliyatı geçiren Aydın ve Kaya, fenalaşmaları üzerine 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 
Haydar Durmaz 
ĐHD Ankara şubesine başvuran seyyar satıcı Haydar Durmaz, gözaltında işkence gördüğünü açıkladı. 17 Ağustos günü Ulus semtindeki 
Bentderesi’nde başka bir arkadaşının gözaltına alınmasına tepki gösterdiği için , bir hafta sonra işporta tezgahına gelen polislerce alınarak bir 
gün süreyle tutulduğunu, ellerinin kelepçelendiğini, ayaklarının zincirle bağlandığını, hücrede dövüldüğünü, üstüne soğuk su döküldüğünü, 
vücudunda morluklar oluştuğunu anlatan Durmaz, polisler hakkında suç duyurusu yaptı ve Adli Tıp’tan 10 günlük “işgöremez” raporu aldı.  
 
Sabri Fidan,  Ömer Tekin ve Ebubekir Tuğle ve Feyzullah Demir 
ĐHD Mardin şubesine  cezaevinden başvuran Sabri Fidan,  Ömer Tekin ve Ebubekir Tuğle ve Feyzullah Demir, gözaltında işkence gördüklerini 
bildirdiler. 14 Ağustos günü Nusaybin ilçesinde yapılan operasyonlarda, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan adı geçenler, 
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tutuldukları dört gün boyunca kaba dayak, ıslak battaniyeye sarma gibi yöntemlere maruz kaldıktan sonra tutuklanarak Mardin Cezaevi’ne 
konulmuştu.  
 
Musa Uçar 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan Musa Uçar adlı kişi, işkenceye maruz kaldığını bildirdi. “PKK kamplarına gittiği, ilaç ve gıda 
yardımında bulunduğu” iddiasıyla sorgulandığını anlatan Uçar, 1995 ve 99 yıllarında da benzer suçlamalarla gözaltına alınıp işkence 
gördüğünü, son olarak bir yakınının evinden alınarak götürüldüğü karakolda 24 saat süreyle tutulduğunu ve işkenceye tabi tutulduğunu 
açıkladı. 
 
Y. Işıklar, E. Pedük, ve M. Apak 
Đstanbul’un Çatalca ilçesinde, “hırsızlık yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alınan Y. Işıklar, E. Pedük, ve M. Apak adlı gençlere Hadımköy Jandarma 
Karakolu’nda işkence yapıldığı bildirildi.. Adı geçenlerin avukatı E. Dere, Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığına yaptıkları suç duyurusu üzerine, 
Adli Tıp Kurumuna sevkedilen gençlerden, E. Pedük’e 5 günlük rapor verildiğini, Y. Şıtan ve M. Apak’a da işkence gördüklerine ilişkin rapor 
verildiğini söyledi.  
 
Yeliz Türkmen ve Ercan Kutlu 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Yeliz Türkmen ve Ercan Kutlu, 20 Ağustos günü baskın yapılan Gençlik Gelecektir dergisi bürosundan 
alındıkları gözaltında, dayak ve hakaretlere maruz kaldıklarını, yüksek sesle müzik dinletilerek psikolojik işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldıklarını bildirdiler. 
 
Devrim Köksal, Cevahir Erdem ve Atila Aşçı 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Devrim Köksal, Cevahir Erdem ve Atila Aşçı, 29 Ağustos günü F tipi cezaevlerine ilişkin Fransa Konsolosluğu 
önünde yapılan eylemde, gözaltına alındıklarını, kabadayak yöntemiyle işkenceye maruz kaldıklarını, sırt ve sağ bacaklarında ağrılar 
oluştuğunu beyan ederek tıbbi ve hukuki yardım istediler. 
 
Zelal Dursun 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Zelal Dursun, 14 Ağustos günü Taksim’de annesini beklediği sırada yanına gelen bir polis ve tanımadığı bir 
kadın tarafından saçı çekilerek ve tokatlanarak Beyoğlu Đlçe Emniyeti’ne götürüldüğünü, “hırsızlıkla” itham edilerek tokatlandığını, kendisini 
almaya gelen anne ve babasının kovulduğunu, uzun bir süre karanlık ve demir kapılı bir odada tutulduğunu, dayak sonucu kulağının ağrımakta 
olduğunu beyan ederek hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
Süleyman Bayrak 
ĐHD Diyarbakır şubesinin hukuk komisyonu üyelerine, tutuklu olduğu cezaevinden anlatımda bulunan üniversite öğrencisi Süleyman Bayrak, 16 
Ağustos günü tutuklandığını, gözaltında kaba dayak atıldığını ve soğuk suya tabi tutularak işkenceye maruz kaldığını bildirdi. Süleyman 
Bayrak, 1978 Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı. Üniversite Öğrencisi. 12 Ağustos günü gözaltına alınan ve 16 Ağustos günü tutuklanarak E 
Tipi Cezaevine konulan Bayrak, 19 Ağustos günü ziyaretine giden Hukuk Komisyonu üyelerimize şu beyanlarda bulundu; “Gözaltına alındıktan 
sonra Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldüm. Burada fotoğrafım çekildi ve parmak izim alındı. Sonra içinde yatak bulunan tek 
pencereli bir hücreye konuldum. Gözaltına alındığımın ikinci günü beni sorguya götürdüklerinde hayalarımı sıkarak kaba dayak attılar. Soğuk 
suya tabi tuttular. Daha sonra tekrar kaba dayak attılar. Bu uygulama bütün gün devam etti. Sürekli küfür ve hakaretlerde bulunuyorlardı. Sorgu 
süresince gözlerim bağlıydı. Bir çok belgeye gözlerim bağlıyken imza atmak zorunda kaldım. Savcılığa çıkarılmadan önce Devlet Hastanesi 
Acil Bölümüne götürüldüm. Doktorun odasına polislerle birlikte girdim. Doktor bana uzaktan bakarak rapor düzenledi. Çıkarıldığım mahkemece 
tutuklandım.” (ĐHD Diyarbakır)  
 
Feyzullah Demir 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanan Feyzullah Demir, cezaevinde ĐHD Mardin şubesi hukuk komisyonu üyelerine verdiği 
bilgide, kabadayağa maruz kaldığını, saatlerce ayakta bekletildiğini, dayak sonucu burnunda kanama meydana geldiğini söyleyerek işkence 
gördüğünü açıkladı. Feyzullah Demir, 1982 Diyarbakır ili Bismil ilçe nüfusuna kayıtlı. Đlkokul mezunu. Serbest çalışmakta. 20 Ağustos günü 
Mardin ili Nusaybin ilçe merkezine girişte gözaltına alınan ve 22 Ağustos günü tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine konulan Demir, ziyaretine 
giden Mardin Şubesi Hukuk Komisyonu üyelerine şu beyanlarda bulundu: “Gözaltına alınır alınmaz hastaneye götürüldüm, oradan da Terörle 
Mücadele binası bodrum katındaki hücrelere konuldum. Kimlik saptama, fotoğraf çekme ve parmak izi alma işlemleri yapıldı. Saatlerce ayakta 
bekletildim. Kaba dayağa maruz kaldım. Sürekli olarak küfür, hakaret ve tehditlerde bulunuyorlardı. Kaba dayak sonucu burnumda kanama 
meydana geldi. Gözaltı süresince gözlerim sürekli bağlıydı. Okumama izin verilmeyen bazı belgeleri gözlerim bağlı bir şekilde zorla imzaladım.  
Çıkarıldığım mahkemece tutuklandım. Cezaevindeyken yediğim dayaklardan dolayı geçici felç geçirdim. Şu anda ilaç kullanıyorum.” (ĐHD 
Mardin)  
 
D.K., 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran D.K., gözaltına alındığı 23 Ağustos günü, kabadayak yöntemiyle kötü muameleye maruz kaldığını, yüksek 
sesle müzik ve işkence yaptıklarının seslerinin kendisine dinletilerek psikolojik  baskı altında  tutulduğunu  bildirdi. D.K, 23 Ağustos günü 
gözaltına alındıktan sonra yaşadıklarını 27 Ağustos günü şubemize yaptığı başvuruda şöyle aktardı: “Gözaltına alınır alınmaz Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şubesine götürüldüm. Burada iki kez kimlik tespiti yapıldı. Havasız ve çok kötü kokan bir hücreye konuldum. Sorguda genel 
olarak kaba dayak, küfür, hakaret vb. uygulamalara maruz kaldım. Ayrıca testislerimi buracaklarını ve beni erkeklikten edecekleri yönünde 
tehditlerde bulunuyorlardı. Bana ve aileme yönelik tehditlerde bulunuyorlardı. 24 saatte bir bir ekmek ve biraz peynir veriyorlardı. Yüksek sesle 
müzik ve işkence yaptıkları insanların çığlıklarını dinletiyorlardı. Bu uygulamalar hücrede de devam ediyordu. Psikolojik baskı gördüm. Her gün 
gözlerim bağlı bir şekilde birkaç belge imzalatıyorlardı bana.   
 
M.Halim Özpınar 
Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Ambar Beldesinde ikamet eden ve 26 Ağustos günü gözaltına alınan Özpınar, ĐHD Diyarbakır Şubesine 
yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu; “26 Ağustos günü akşam saat 18.00 sıralarında ikamet ettiğim Ambar Beldesi’ne bağlı karakolun 
komutanı beni çağırtmıştı. Ben karakola doğru giderken o da beni almaya geliyordu. Beni gözaltına alarak karakola götürdü. Karakola girer 
girmez askerler etrafımı sardı. Daha sonra Birol adındaki Karakol komutanı beni odasına götürdü. Odasında bana öncelikle sözlü hakarette 
bulundu. Daha sonra üyesi olduğum HADEP partisinden istifa etmemi ve özür dilememi istedi.  Bunları reddedince tehditler savurdu ve elindeki 
copla bana rastgele vurmaya başladı. Daha sonra küfür ve hakaretlerde bulunarak 2-3 gün içinde kararımı vermem gerektiği uyarısında 
bulundu.” (ĐHD Diyarbakır)  
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Hakkı Ak 
Diyarbakır ili Bismil ilçesine bağlı Ambar Köyünde ikamet eden ve 26 Ağustos günü gözaltına alınan Ak, ĐHD Diyarbakır Şubesine şu 
beyanlarda bulundu; “26 Ağustos günü akşam saat 18.00 sıralarında ikamet ettiğim Ambar Beldesi Karakol komutanı beni çağırtmıştı. Karakola 
gittim. Daha sonra Birol adındaki Karakol komutanı beni odasına götürdü. Bana sözlü hakaretlerde bulunarak HADEP’ten istifa etmem yönünde 
baskı uyguladı. Buna karşı çıkınca da elindeki copla bana rastgele vurmaya başladı. Daha sonra küfür ve hakaretlerde bulunarak (ĐHD 
Diyarbakır)  
Ebubekir Teğile 
9 Ağustos günü Nusaybin ilçe çıkışında gözaltına alınan ve 13 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Teğile, 29 Ağustos günü  
cezaevinde Mardin Şube Hukuk Komisyonu ile yaptığı görüşmede şu beyanlarda bulundu; “TEM Şube binasına götürüldüm. Gözlerim 
bağlandı. Tek başıma küçük bir hücrede kalıyordum. Sorgu sırasında küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Ayrıca, karnıma vurulan bir tek tekme 
sonucu göbeğimden sarı sıvılar akmaya başladı ve başımdan aldığım darbeden dolayı gözlerim halen ağrıyor. Bana, zorla ifade imzalattılar.  
Savcılığa çıkarılırken maruz kaldığım uygulamaları anlatmamam yönünde tehditlere maruz kaldım.” (ĐHD Mardin) 
S.F,  
20 Ağustos günü Nusaybin ilçe merkezine girişte gözaltına alınan ve 22 Ağustos günü tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevine konulan S.F., 
ziyaretine giden Mardin Şubesi Hukuk Komisyonu üyelerimize şu beyanlarsa bulundu; “Tek başıma bir hücreye konuldum. Gözlerim bağlıydı. 
Gözaltına alındıktan hemen sonra sorgu odasına alındım. Sorguda, bana yönelik suçlamaları kabul etmediğim için  gözlerim kapalı şekilde bir 
odaya götürüldüm, seslerinden anladığım kadar 8 kişiydiler. Daha sonra beni battaniyenin içine sardılar. Burada 6-7 dakika kadar bıraktılar, o 
arada nefesim kesildi. Buradan sonra sabaha doğru beni soğuk suya tabi tutular. Sonra suçlamaları kabul etmediğim için testislerimi sıktılar. 
Daha fazla dayanamayıp  suçlamaları kabul etmek zorunda  kaldım. Daha sonra ismi Mehmet olan bir  şahıs beni yukarıdan aşağıya indirerek  
çırılçıplak soyup bana tecavüz edeceğini söyledi. 4 gün boyunca sadece bana üç tane lahmacun verdiler. Gözaltı süresince maruz kaldığım 
işkenceden dolayı cezaevinde bana, ne olduğunu bilmediğim bir ilaç verdiler. Maruz kaldığım uygulamalar gözaltı süresince devam etti. Kolluk 
beyanlarımı bana zorla imzalattılar. Cezaevindeyken  doktor beni muayene etti. Doktorun yanında polisler de vardı. Gözaltında maruz kaldığım 
uygulamaları ve şikayetlerimi doktora  anlattım; fakat işleme koymadı. Anlatımlarıma uygun bir muayene yapılmadı.”  
H.A. Erkek 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran H.A. Erkek, gözaltına alındığı 23 Ağustos gününden tutulduğu dört gün içinde, hücreye atılarak birkaç kez 
sorgulandığı sırada darp edildiğini, susuz ve aç bırakılmak suretiyle kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi.  
 
Dr. Gülistan Ekinci 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Dr. Gülistan Ekinci,  görevli olduğu Elazığ’daki sağlık ocağından alındığı gözaltında, işkenceye maruz 
kaldığını açıkladı. Đşyerine yakın bir karakola götürüldüğünü, sonra Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken araç içinde yol boyu taciz edildiğini, tek 
başına konulduğu hücrede bir battaniye ile sünger olduğunu anlatan Ekinci, kafasına sürekli vurulduğunu, hücreden çıkartıldığında, bayan 
memur olmadığı için tuvalet ihtiyacını kapı açık şekilde giderebileceğinin söylenerek alay edildiğini, sorgu odasında, özgeçmişini yazmayı 
reddettiği için darp edildiğini, oturtulduğu sandalyenin üstünde kollarının sürekli bir aletle çekildiğini, ve bacaklarının sürekli tekmelendiğini ifade 
etti. Ekinci, resminin çekileceği söylenerek başörtüsü ve mantosunu çıkarmasını istediklerini ve tehdit ettiklerini, tekrar götürüldüğü hücrede bir 
ara uyurken, üstünde yalnız külot ve atlet olan bir polisin yanına geldiğini ve çok korktuğunu, polisin kahkaha atarak çıktığını ve mahkemeye 
çıkarılmadan Adlı Tıp Kurumuna  sevkinden sonra tutuklandığını, cezaevindeyken vücudundaki morluklardan dolayı rapor verildiğini ve 3 
Eylül’de tahliye edildiğini bildirdi.  
 
Hatice Yaşar 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Hatice Yaşar, gözaltına alındığı 22 Ağustos gününden kaldığı beş gün boyunca gözlerinin bağlanarak 
hücreye atıldığını, sorgu sırasında kaba dayak yöntemiyle işkence gördüğünü, yüksek sesle müzik dinletilerek psikolojik baskı uygulandığını ve 
yaşadıklarından dolayı rahatsızlık yaşadığını ifade etti. 
 
Zahide Durgun ve Şükriye Beyter 
21 Ağustos günü Hakkari’de yapılan ev baskınlarında alınan Zahide Durgun ve Şükriye Beyter adlı kadınlar  işkence gördüklerini açıkladılar. 
Kuzey Irak’tan akrabalarını ziyaret için gelen mağdurlar, Cezaevi’nde ĐHD avukatlarıyla yaptıkları görüşmede,  dövüldüklerini, elektrik verilip 
tecavüzle tehdit edildiklerini söylediler.  
 
Ahmet Ün 
Fırat’ta Yaşam adlı Gazetede muhabirlik yapan Ün, 5 Eylül günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu;  “ 4 Eylül 
günü  saat 11: 30 sularında Türkçe’si düzgün bir bay beni cep telefonumdan arayarak, Yapı Kredi Bankasında adıma havale olduğunu söyledi. 
Ben de bankaya gittim; ancak adıma hiçbir havalenin olmadığını söylediler. Bunun üzerine bankadan çıkarak yürümeye başladım. Yolda 
yürüdüğüm sırada biri arkamdan “Ahmet Ün!” diye seslendi. Arkama bakmama fırsat vermeden kafamı önüme eğdi ve polis olduğunu 
söyleyerek beni zorla Kartal marka, beyaz renkli bir taksiye bindirdi. Ayrıca başka bir araba daha vardı, o da beyazdı. Yaklaşık yarım saat 
başım öne eğik bir şekilde beni gezdirdiler. Sonra bir yerde durdurdular,  bana neden  Fırat’ta Yaşam Gazetesinde çalıştığımı sordular. Ben de 
mesleğimin gazetecilik olduğunu  ve iki üç yıldır bu gazetede çalıştığımı söyledim. Bana ajanlık teklif ettiler. Onlarla çalışmamı, yaptığım 
haberleri onlara vermemi, ayrıca bana verecekleri bazı isimlerle röportaj yapmamı istediler. Daha sonra içeriğinde onlarla çalışacağıma onlara 
bilgi vereceğime dair yazıların  olduğu bir kağıdı bana zorla imzalattılar. Can güvenliğim olmadığı için bu kağıdı istemeyerek imzaladım. Beni, 
her tarafı dağlık bir yere  götürmüşlerdi, ya kabul edeceğimi   ya da ölümü tercih edeceğimi söylediler. Ben de sözlü ve yazılı olarak istemeden 
de olsa kabul ettim. Bu uygulama devam ederken bizden on-on beş metre uzaklıkta duran diğer arabadakiler fotoğrafımı çektiler, sorgu devam 
etti, ben kabul ettikten sonra tekrar arabaya bindirerek geri getirip, (Mardin yolu) şehitlik yol ayrımında  beni bıraktılar. Bıraktıklarında “Bu olay 
duyulursa seni bir daha götüreceğiz ancak bu defa geri getirmeyiz “ şeklinde tehdit ettiler. Ayraca ajanlık teklifi yapılırken bana çok miktarda 
para verip can güvenliğimi sağlayacaklarını söylediler.”  
 
Askeri Tamir 
1 Eylül günü gözaltına alınan ve 2 Eylül günü tutuklanan Tamir, 9 Eylül günü cezaevine ziyaretine giden Diyarbakır Hukuk komisyonu üyelerine 
şu beyanlarda bulundu; “Arkadaşımın kardeşinin gözaltına alındığını ve Dağkapı Sağlık Karakolunda tutulduğunu öğrendik. Gözaltı gerekçesi 
hakkında bilgi almak için Karakola gittik. Yetkililer, çocuğu annesi ve babası dışında kimseye vermeyecekle4rini söylediler. Bunun üzerine biz 
de geri döndük; ancak kapıdaki görevlilerin sorusu üzerine olayı anlattık. Bize küfür etmeye başladılar, küfür etmemeleri yönünde onları 
uyardık. Diğer polisleri anonsla çağırdılar. Yaklaşık 100 kişilik bir polis grubu bizi copla,  yumrukla, tekmeyle darp ettiler, ağza alınmayacak 
küfürler ettiler.  Darptan dolayı burnum kırıldı, sırtım bacaklarım ve ayaklarımdan yaralandım. Gözaltına alındıktan sonra parmak izi, kimlik 
saptama ve fotoğraf çekimi yapıldı. 3-5 kişinin kalabileceği soğuk ve havasız bir hücreye konuldum. Hücrede 3 kişi kalıyorduk. Gözaltı 
süresince bize fiziki bir müdahalede bulunmadılar. Düzenli yemek yemedik. Gözaltına alınmadan önce bizi çok kötü dövdüler ve hakaret ettiler. 
Gözaltına alınmadan önce ve savcılığa çıkarılırken doktora götürüldük. Odaya polislerde girdi. Maruz kaldığım uygulamaları doktora anlattım. 
Ama doktor sadece gözle muayene etti. Çıkarıldığım mahkemede tutuklandım.”  
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Hatice Yaşar,  
22 Ağustos günü gözaltına alınan ve 27 Ağustos günü serbest bırakılan Yaşar, 5 Eylül günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda gözaltı 
süresince maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı; “Beni ve eşimi gözaltına alırken bizi ayırdılar. Önce hastaneye götürüldüm, oradan da 
Çevik Kuvvete. TEM Şubeye girer girmez gözlerimi bağladılar ve  hücreye kadar götürdüler. Hücrede, çok kötü kokan sünger bir döşek vardı. 
Yaklaşık bir saat sonra beni sorgu odasına götürdüler. Bana sorular sormaya, beni suçlamaya başladılar. Suçlamaları kabul etmeyince hakaret 
etmeye başladılar. Đçlerinden biri sürekli küfür ediyordu. Orda kaldığım 5 gün içinde toplam 5-6 defa  sorguya götürüldüm. En son sorguya 
götürüldüğümde kaba dayağa maruz kaldım. Daha sonra mahkemeye çıkarılmak üzere doktora götürüldük. Doktorun huzuruna yalnız 
çıkarıldım. Mahkemeye çıkarıldım, hakim ifademi aldı ve bizi serbest bıraktı. Yaşadıklarımdan dolayı şu anda psikolojik olarak rahatsızlıklar 
yaşıyorum. Ayrıca hücrede kaldığım süre boyunca sürekli yüksek sesle müzik çalıyorlardı”. 
 
Erol Aktan 
Bitlis Cezaevi’nde KADEK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Erol Aktan,Yedinci Gündem gazetesi  talebinde bulunduğu için infaz koruma 
memurları tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Aktan’ın kardeşi Alparslan, dayak sonucu ağır darbeler alan kardeşinin hastaneye kaldırıldığını ve 
kendisine 10 günlük “işgöremez” raporu verildiğini bildirdi.  
 
Ekrem Tiryaki 
10 Eylül günü Çorum il merkezinde, Ekrem Tiryaki adlı cami imamı, önceden kira konusunda tartıştığı Çevik Kuvvet’e mensup polis memuru E. 
Tümer tarafından sokak ortasında dövülerek kötü muameleye maruz kaldı. Demir çubuk ve sopalarla dövülerek kanlar içinde kalan Tiryaki’ye  
zorla kadın elbisesi giydirmek isteyen polis memuru ve  kendisiyle hareket eden diğer mesai arkadaşı hakkında  idari soruşturma başlatıldı.  
 
Emine Erdoğan 
ĐHD Siirt şubesine başvuran Emine Erdoğan adlı bayanın annesi, gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan kızına işkence yapıldığını 
beyan etti. Cezaevine ziyareti sırasında kızının, gözaltında sürekli kafasına vurulduğunu söylediğini  belirten Erdoğan, kızının cezaevinde de 
sürekli baş dönmesi ve baygınlıklar geçirdiğini, bu yüzden dört kez hastaneye kaldırıldığını aktardı. 
 
Tevfik Demir 
ĐHD Siirt şubesine başvuran Tevfik Demir, 8 Eylül günü Kardeşi Ahmet Demir’in Lunaparkta görevlilerle çıkan tartışma sırasında polislerce 
dövüldüğünü ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. Demir, kardeşinin burnunda ve kaburgalarında hasar oluştuğunu ve sürüklenerek 
hastaneye götürüldüğünü bildirdi.  
 
Coşkun Demirtaş 
ĐHD Elazığ şubesine başvuran Coşkun Demirtaş, 16 Eylül günü il merkezinde alındığı gözaltında, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını 
beyan etti.  
 
Cihan Demirci 
10 Eylül günü Van ili Gercüş ilçe merkezinde gözaltına alınan ve tutuklanan 1985 Ağrı ili Eleşkirt nüfusuna kayıtlı Cihan Sabuncu ile ismi 
öğrenilemeyen bir arkadaşının, gözaltında kaldıkları 2 gün boyunca fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldıkları ve okumalarına izin 
verilmeyen belgeleri zorla imzaladıkları belirtildi. (ĐHD Van)  
Hasan Akın 
Hasan Akın, 1981 Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı. Lise mezunu. Serbest çalışıyor.  14 Eylül günü gözaltına alınan ve 16 Eylül günü serbest 
bırakılan Akın, 18 Eylül günü şubemize yaptığı başvuruda, gözaltı süresince maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı: “14 Eylül günü 
Diyarbakır’ın Seyrantepe Semtinde yapılan kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındım. Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldüm. O sırada 
başımdan ve ayaklarımdan darbe aldım. Bunun sonucunda burnum kanamaya başladı. Yanılmıyorsam doktor bunu rapora geçti. Oradan 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüm. Burada kimlik saptama ve parmak izi alma işlemlerim yapıldıktan sonra tek kişilik bir hücreye konuldum. 
Gözlerim bağlıydı. 15 dakika sonra beni sorgu odasına götürdüler. Tahminen dört kişilerdi. Yumuşak bir şekilde konuşarak telkinlerde 
bulunuyorlardı. Sonra bağırmaya ve hakaret etmeye başladılar. Ajanlık teklif ettiler. Kabul etmeyince üzerimi soymamı istediler ve üzerime 
sürahi ile soğuk su dökerek kafamı yumruklamaya başladılar. Bu arada HADEP üyelerine ve Belediye yetkililerine küfürler savuruyorlardı. 
Sonra çıplak vaziyette klimanın önünde beklettiler. Sonra beni yerde bulunan bir süngere battaniye ile bağladılar. Korkutmak amacıyla 
ayağımın serçe parmağına kablo bağladılar. Ama elektrik vermediler. Tekrar su döktüler ve yine klimanın önünde beklettiler. Bu arada sürekli 
küfür ve hakaretlerde bulunuyorlardı. Daha sonra üzerimi giydirip beni tek kolumdan hücre kapısına kelepçelediler. Bana ifadem okutularak 
imzalatıldı. Çıkarıldığım mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım.” (ĐHD Diyarbakır) 
Cihan Uluyazı 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Cihan Uluyazı, 22 Eylül günü Serhat adlı arkadaşıyla maçtan dönerken Çağlayan Vatan caddesinde  
tartıştıkları polisler tarafından dövüldüklerini, kollarına kelepçe takılıp ayak ve dizlerine vurulduğunu, olay sonrası götürüldükleri Şişli Etfal 
Hastanesi’nde kafalarına dikiş atıldığını, yüzlerinde kesikler oluştuğunu ve suç duyurusunda bulunmak istediğini söyledi. 
 
Sadettin Günel 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Sadettin Günel, 17 Eylül günü Đkitelli’deki evlerinin aranarak alındığı gözaltında götürüldüğü Terörle Mücadele 
Şubesi’nde işkenceye maruz kaldığını , tutulduğu dört gün boyunca itham edildiği suçları reddedince gözleri bağlanarak Filistin askısına 
alındığını, başının duvarlara vurulduğunu uzun süre ayakta bekletildiğini bildirdi. 
 
Özlem Oral 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Özlem Oral, 5 Eylül günü Kadıköy’deki bir eylem sırasında polisin bir kişiyi gözaltına almasına itiraz ettiği için 
gözaltına alınıp götürüldüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde tekme ve yumruk atılarak dövüldüğünü, ellerine kelepçe takılarak saçlarının 
çekildiğini, tutulduğu kırk saat boyunca uykusuz bırakıldığını ve ellerinde morluklar oluştuğunu bildirdi. 
 
Mahmut Şimşek 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Mahmut Şimşek, sakat olduğu için uzun süredir iş bulamadığını, 4 Eylül günü Sarıyer’de trafik ışıklarında 
duran araçların içindekilerden  yardım isterken , polislerin kendisini dövdüklerini, kullandığı koltuk değneğiyle kafasına vurulduğunu ve 
üstündeki paranın polislerce gasp edildiğini bildirerek hukuki yardım isteğinde bulundu. 
 
7 Genç 
3 Eylül günü Đstanbul’un Silivri ilçesi Akören köyünde, çıkan bir kavga sonrası gözaltına alınan 7 gence işkence yapıldığı bildirildi. Sözkonusu 
kişilerin avukatı Leyla Dilbaz tarafından 13 Aralık günü yapılan açıklamada, Silivri Jandarma Karakolu’na götürülen gençlerin copla ve ıslak 
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havluyla dövüldükleri belirtildi. Dilbaz, gençlerden dördünün, dayak atan astsubay Aydın Kaçmaz hakkında suç duyurusunda bulunduğunu 
bildirdi.  
 
Ayhan Akyüz 
ĐHD Adana şubesine başvuran Ayhan Akyüz, 30 Eylül günü Yüreğir ilçesindeki işyerinden bir tartışma üzerine gözaltına alındığını ve karakolda 
küçük bir odaya konularak elleri arkadan kelepçelenmek suretiyle işkence gördüğünü bildirdi. Coplarla dövüldüğünü anlatan Akyüz, karakolun 
bahçesinde ıslak zeminde sabaha kadar bekletildiğini söyledi. 
 
Veysi Kaymaz 
ĐHD Siirt şubesine başvuran Veysi Kaymaz, 24 Ekim günü korucuların ihbarıyla alındığı Pervari ilçesinin jandarma karakolunda, askerler ve 
karakol komutanı tarafından soyularak kabadayak yöntemiyle işkenceye  uğradığını ve onur kırıcı hakaretlere maruz kaldığını açıkladı. 1980 
Siirt ili Eruh ilçe nüfusuna kayıtlı Veysi Kaymaz, yaptığı başvuruda  çobanlık yaptığı Pervari’nin Kilis mezrasındaki korucular tarafından devamlı 
tehdit edildiğini belirtti. Son olarak da 24 Ekim günü korucuların kendisinin yanına gelerek, DEHAP’a oy vermesi halinde öldürüleceği  yönünde 
tehdit ettiklerini belirtti. Bunun üzerine jandarmaya şikayet edildiği ve 24 Ekim günü Palamut karakoluna bağlı askerler tarafından gözaltına 
alındığı ve 25 Ekim günü Palamut  Karakolundan serbest bırakıldığını belirtti. Kaymaz gözaltında tutulduğu süre içerisinde  Palamut Karakol 
komutanı ve askerler tarafından çırılçıplak soyulduğunu, kaba dayağa ve onur kırıcı hakaretlere maruz kaldığını belirtti. (ĐHD Siirt) 
 
 
A. Kerim Çınar 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran A. Kerim Çınar, 10 Ekim günü bisikletiyle işe giderken yanına yaklaşan 21 DP 274 plakalı araçtan inen ve 
kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından hakaret edildiğini, saldırı yapılarak onbeş dakika süre ile darp edildiğini bildirdi. Çınar, daha sonra 
gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde  kendisiyle ilgilenilmediğini ve darptan dolayı vücudunda yara izleri olduğunu beyan etti. Abdulkerim Çınar, 1975 
Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı. Đlkokul mezunu. Alçı ustası. 10 Ekim 2002 günü şubemize başvuruda bulunan Çınar, 10 Ekim 2002 günü 
sabah saat 07.30 sıralarında bisikleti ile birlikte işe giderken Kantar Mevkiinde yoldan hızla geçen 21 DP 274 plakalı beyaz bir transitin 
yanından geçtiğini, neredeyse kendisini ezmek üzere olduğunu,  ilerde arkadaşını almak için duran 25-26 yaşlarında, 1.75-78 boylarında, 
esmer olarak tarif edebileceği şoföre yaklaşarak, ne yapmak istediğini neredeyse kendisini ezeceğini söylemesi üzerine bu kişinin “ben polisim” 
diyerek kendisine hakaret ettiğini ve bunun üzerine yanındaki 34-35 yaşlarında 1.80 boylarında, esmer, hafif kilolu arkadaşı ile birlikte kendisine 
saldırdığını, yaklaşık 15 dakika boyunca darp edildiğini ve daha sonra polislerin gittiğini belirtti. Kendisini yoldan geçen üç kişinin kaldırdığını, 
şikayet etmek için Emniyet Müdürlüğüne gittiğini, ancak kendisine yardımcı olunmadığını belirterek,  darptan dolayı vücudunda izlerin mevcut 
olduğunu   belirtti. (ĐHD Diyarbakır)   
 
 
Hanife Başar 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Hanife Başar, 18 Ekim günü Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen kızının duruşmasına katılmak 
üzere bulunduğu mahkeme salonundan dört polis memuru tarafından dışarıya çıkarıldığını, salonun dışında polislerden biri kadın olan  ikisinin, 
kendisini darp ettiklerini, kollarının tekmelendiğini ve yerde sürüklendiğini beyan etti.  
 
Muzaffer Abdukaya 
23 Ekim 2002 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Kemal Abdukaya, 1976 Diyarbakır ili Lice ilçe nüfusuna kayıtlı oğlu  Muzaffer 
Abdukaya’nın 18 Ekim 2002 tarihinde Đstanbul’daki evinden işyerine giderken kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını belirtti. 19 Ekim 
2002 tarihinde Đstanbul’dan Diyarbakır’a getirilen ve Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan oğlu Muzaffer Abdukaya ile görüştüğünü, ancak bu 
görüşme esnasında oğlunun tedirgin olduğunu, orada tutulduğu süre boyunca yaşadıklarının aktaramadığını fiziksel ve ruhsal durumunun çok 
kötü olduğuna ilişkin  gözlemlerini belirtti.(ĐHD Diyarbakır) 
A. Samet Gül 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran A. Samet Gül, 18 Ekim günü gözaltına alındığı Batman Jandarma Komutanlığı’nda işkenceye maruz 
kaldığını bildirdi.  Abdulsamet Gül, 1940 Batman ili Liçik Köyü nüfusuna kayıtlı. Okur-yazar değil. Çiftçi. 18 Ekim 2002 günü gözaltına alınan ve 
Batman Jandarma Komutanlığında tutulan Gül, 24 Ekim 2002 günü şubemize yaptığı başvuruda gözaltı süresince maruz kaldığı uygulamaları 
şöyle açıkladı: “Ben Batman’a bağlı Liçik Köyünde çiftçilik yapmaktayım. 18 Ekim günü karakoldan çağrılmam üzerine karakola gittim. 
Karakoldaki güvenlik görevlileri bana dağdaki oğlumu sordular ve sonra serbest bıraktılar. Aynı gün Batman merkeze gittim. Arabadan indiğim 
sırada beyaz bir transitte bulunan sivil giyimli dört kişi beni arabaya bindirerek gözlerimi bağlayıp  Batman Jandarma Karakoluna götürdüler. 
Gözaltına alınır alınmaz gözlerim bağlandı ve küçük bir hücreye konuldum. Đki-üç saat sonra görevliler beni başka bir odaya alarak betona 
yatırdılar ve demir çubuklarla, tekme, tokatlarla dövmeye başladılar. Ayrıca sağ ayağımın diz kısmına elektrik verdiler. Elektrik uygulaması 
yaklaşık 10 dakika sürdü. Bu esnada sürekli küfür ve hakaret ediyorlardı. Bir süre sonra ağzımdan, burnumdan kan akmaya başladığında beni 
tekrar hücreye götürdüler. Gece saat 03.00 civarında tekrar hücreden alınarak sorgu odasına götürüldüm ve ilkinden daha şiddetli bir şekilde 
dövmeye başladılar. Đkinci sorgu ve işkence faslı birincisinden daha uzun sürdü ve şiddetin dozu daha fazlaydı. Sonraki üç gün boyunca fiziksel 
olarak şiddet uygulamadılar. Bu süre zarfında günde bir defa olmak üzere bir parça kuru ekmek verdiler. 22 Ekim günü, gözlerim bağlı bir 
şekilde ellerime kelepçe takarak, bir arabaya bindirdiler. Beni şehrin girişinde bir yere atarak gittiler. Yaklaşık bir saat süresince gözlerimi hiç 
açmadım ve kendime gelemedim. Daha sonra kayınpederimin evine ulaşmayı başardım ve onların yardımıyla kendime geldim.”  
Yusuf Cengiz 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Yusuf Cengiz, 8 Ekim günü Galatasaray Lisesi önünden  gözaltına alınıp götürüldüğü karakolda  kemer ve 
coplarla dövüldüğünü, dayağın bir saatten fazla sürdüğünü  bildirdi. Sabaha dek nezarette tutulduğunu söyleyen Cengiz, bu sürede su gibi 
hayati ihtiyacının da karşılanmadığını  anlattı.  
 
Binali Çakar 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran  Binali Çakar, 5 Ekim günü Kadıköy’de, bir tartışma nedeniyle  bir arkadaşıyla gözaltına alındığını, ekip 
aracının içinde dövüldüklerini, darbeler nedeniyle  arkadaşının kafasının kırılma sonucu kanamaya başladığını,  tepki göstermesi nedeniyle 
kendisini de dövmeye başlayarak  başına copla vurulduğunu ve hakaret edildiğini söyledi. Çakar,  daha sonra yere yatırılıp boyunlarına kemer 
takılıp yüz ve kafalarına vurulduğunu  beyan etti.  
 
Kenny Thomas 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Nijerya uyruklu Kenny Thomas, gözaltına alındığı Muğla’da, bir restoranda tutulduğunu, bir polisin kendisini 
itmesi sonucu  düştüğü yerde coplandığını, suratına darbe aldığını ve kolunun kırıldığını, buna rağmen ellerine kelepçe vurularak hastaneye 
götürüldüğünü, alçıya alınan kolunda bir düzelme olmadığını, Đstanbul’a gönderilmesi talebinde bulunduğunu bildirdi. Thomas birkaç gün sonra 
bir polis eşliğinde otogara götürülüp  otobüse bindirildiğini beyan ederek hukuki ve tıbbi yardım istedi. 
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Gökhan Đmrek 
10 Ekim günü Antep’te, DEHAP seçim bürosunun açılışını izlerken  yapılan müdahalede gözaltına alınanlardan Evrensel gazetesi muhabiri 
Gökhan Đmrek, kötü muameleye maruz kaldı. Tutulduğu 24 saat boyunca kaba dayak atılan, küfür ve hakaretlere uğrayan Đmrek, “polise 
mukavemet”ten savcılığa çıkarıldı, daha sonra vücudunda oluşan darp izleri nedeniyle Adli Tıp’tan rapor verilen  Đrmek suç duyurusunda 
bulundu. 
 
Gülhan Reşber 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Gülhan Reşber, on yılı aşkın bir süreden beri geçimini  işportacılık yaparak sağladığını, polislerin kendisinden 
istedikleri rüşveti vermeyi reddetmesi üzerine  götürüldüğü Sultanahmet Turizm karakolu’nda komiser yardımcısı tarafından dövüldüğünü ve 
kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Avukatı E. Keskin’in ilgili karakolu  aradığı ancak  hakkındaki kötü muamele ile ilgili iddia kabul 
edilmeyen  Reşber, Adli Tıp’tan 3 günlük “işgöremez” raporu aldığını ve komiser hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.  
 
Murat Kor 
Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Misis beldesindeki bir çiftlikte  bir ay süreyle bekçi olarak çalışan Murat Kor adlı kişi, 1 Ekim günü alacağını 
tahsil etmeye gittiği çiftliğin sahiplerince 12 gün süreyle alıkonularak işkence gördü. El ve ayaklarına köpek tasması takılarak aç  bırakıldığını 
anlatan Kor, ırgatlara su deposuna sokulduğunu, iç çamaşırlarının yakıldığını, ağzına silah dayatıldığını ifade etti ve Organize Sanayi 
Karakolu’nda görevli Ş. Özcan ve Hacı adlı erlerin de, kendisine işkence yapan çiftlik sahiplerine yardım ettiğini söyledi. Kor’a Adli Tıp 
Kurumu’ndan 15 günlük “işgöremez” raporu verildi. 
 
Maşallah Dekak 
8 Ekim 2002 günü Gaziantep il merkezinde gözaltına alınan 21 yaşındaki Maşallah Dekak, gözaltında çırılçıplak soyulduğunu ve zorla ifade 
imzalattırıldığından  yakındı.  
 
Arif Çelik 
ĐHD Van şubesine başvuran Arif Çelik, 17 Ekim günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki evinde polislerin işkencesine maruz kaldığını anlattı. 
Kendisine sorulan kardeşi Kazım’ın nerde olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine, kollarından tutularak duvara dayatıldığını ve dövüldüğünü, 
dayağın bayılana kadar sürdüğünü  ifade eden  Çelik, gözlerini Şemdinli Devlet Hastanesi’nde açtığını, daha sonra yollandığı Yüksekova ve 
Van Devlet Hastanesi’nden  kendisine rapor verilmediğini söyledi.  
 
Veysi Karakeçi 
24 Ekim günü Mersin’de, Özgür Gündem gazetesinin büro çalışanı Veysi Karakeçi, evine gitmekte ikin, postane önünde motosikletli üç polis 
tarafından keyfi şekilde dövülerek kötü muamele gördü. Elindeki poşetin içindekinin gazete olduğunu söylemesi üzerine kimliği istenen ve küfür 
edilen Karakeçi, yere yatırılarak  rasgele kafa ve sırtına vurulduğunu, aynı gün gittiği Devlet Hastanesi’nde çekilen filmlerde, vücudunun çeşitli 
yerlerinde darp izleri olduğunun anlaşılmasına rağmen  “işgöremez” raporu verilmediğini, bunun üzerine suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.  
 
N.Ç. ve S.Y. 
Đstanbul’da gözaltına alınan N.Ç. ve S.Y. adlı kadınlara, Terörle Mücadele Şubesi’nde işkence yapıldığı öne sürüldü. Gözaltında Cinsel Taciz 
ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Projesi  avukatları E. Keskin ve F. Karakaş, düzenledikleri basın toplantısında, kendilerine başvuran 
mağdurların, tutuldukları dört gün boyunca soyularak tecavüzle tehdit edildiklerini, bir benzin istasyonununa götürülerek yakılmakla tehdit 
edildiklerini, ayakta tutulup aç bırakıldıklarını, cinsel organlarına elektrik verildiğini, soğuk suya tabi tutulduklarını söylediklerini açıkladılar. Söz 
konusu kişilerin tutuklanmadan önce gönderildikleri Adli Tıp’ta sırt ve omuzlarındaki  işkence izlerinin saptandığını belirten avukatlar, 
mağdurların psikolojilerinin kötü olduğunu, sürekli ağladıklarını, düzensiz kanamaları olduğunu ve karınlarına aldıkları tekmeler yüzünden 
sancılandıklarını  duyurdular. 
 
Recep Karayel 
ĐHD Adana şubesine başvuran kapanan Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı Recep Karayel, geçimini sağlamak için simit sattığı bir okulun 
önünde resmi kıyafetli iki polisin kendisine dayak attığını açıkladı. Söz konusu polisleri önceden de tanıdığını belirten Karayel, “terör örgütü 
tarafından eğitildiği” ithamıyla  tokat ve yumruk atılarak dövüldüğünü, simit tablasında  Gündem ve Evrensel gazetelerinin eski sayılarının  
bulunması üzerine  de hangi partiye oy vereceği yönünde sorgulanıp tehdit edildiğini bildirdi.  
 
Hasan Sonkaya 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Hasan Sonkaya, 11 Ekim günü  işyerinin önünde işten çıkarılan işçilerle  birlikteyken gözaltına alındığını ve 
karakolun bahçesinde subaylar tarafından dövüldüğünü, yemekhanede elleri arkasından kelepçelenerek yere yatırılıp dövüldüğünü açıkladı.  
 
Elizabeth Brunner 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Elizabeth Brunner, 20 Ekim günü Galatasaray Lisesi önünde F tipi cezaevleri ile ilgili basın açıklaması 
sırasında, polisin biber gazı sıkarak saldırdığını, polislerin kendisini yere düşürdüğünü , başını bir demire çarptığını ve polisin ellerine vurup 
bastığını, bacaklarından sürüklendiğini, araç içinde dövüldüğünü beyan ederek hukuki yardım talebinde bulundu.  
 
Birkan Yıldırım, Toğay Okay, Sevil Ulaş ve Uğur Karadaş 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Birkan Yıldırım, Toğay Okay, Sevil Ulaş ve Uğur Karadaş, 20 Ekim günü Đstiklal caddesinde F tipi cezaevleri 
ile ilgili basın açıklaması sırasında. dövülerek gözaltına alındıklarını, tekmelerle yüzlerine vurulduğunu, çene ve dizlerinden yaralandıklarını, 
yüzlerine biber gazı sıkılarak kötü muameleye maruz kaldıklarını ve psikolojik baskı uygulandığını beyan ettiler. 
 
Mustafa Ayçiçek 
Mazlum Der genel başkan yardımcısı ve Urfa şube başkanı Ş. Ülek, basına yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Mustafa Ayçiçek’in işkence 
gördüğünü açıkladı. Bir trafik kazası sonrası alınan Ayçiçek’in elleri kelepçelenerek silah kabzasıyla dövüldüğünü, daha sonra olay yerinde 
polislerce darp edildiğini, burnunun dört yerden kırıldığını belirten Ülek, adı geçenin ameliyat edildiğini  ve konuşmakta zorlandığını  ifade etti.  
 
Abdullah Yıldız 
Abdullah Yıldız, 1979 Diyarbakır ili Bismil ilçe nüfusuna kayıtlı. 19 Ekim 2002 günü şubemize yaptığı başvuruda, 19 Ekim 2002 günü Bismil ilçe 
merkezinde traktörle seyir halindeyken, yolda trafik polislerinin kendisini durdurarak kendisini Emniyet Müdürlüğüne götürdüklerini, kapıda 
duran sivil giyimli gözlüklü ve amir olduğunu söyleyen polisin kendisine ehliyetinin niçin olmadığını sorduğunu, kendisi de henüz almadığı 
yönünde yanıt verdiğini, bunun üzerine kızarak “bunu yukarı götürün, ceza yazın ve mahkemeye çıkarın” yönünde emir verdiği, kendisini yukarı 
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çıkardıklarını, sonra aynı polisin yukarı gelerek kendisini darp ettiğini, daha sonra kendisini mahkemeye götürdüklerini belirterek, vücudunun 
darp edilen kısımlarının halen ağrıdığından yakındı. (ĐHD Diyarbakır) 
 
Murat Vural, Seyit Gül Kaşdaş, Mehmet Yazıcı 
ĐHD Adana şubesine başvuran, Murat Vural, Seyit Gül Kaşdaş, ve Özgür Halk dergisi çalışanı Mehmet Yazıcı, 7 Ekim günü alındıkları 
gözaltında işkence gördüklerini açıkladılar. Nezarethanede önce karakol komutanı tarafından dövüldüklerini söyleyen mağdurlar, sağlık 
ocağına götürüldükten sonra tekrar getirildikleri karakolda  ifadeleri alınırken bu kez bir astsubayın dayağına maruz kaldıklarını, “KADEKE 
mensup oldukları yönünde” bir evrakın zorla kendilerine imzalatılmak istendiğini beyan ettiler.  
 
Nihat Aydın 
28 Ekim günü Đzmir’in Narlıdere ilçesinde,  Nihat Aydın adlı kişi,el konulan motosikletini almaya gittiği karakolda, işkence gördüğünü açıkladı. 
Aralarında başkomiserin de olduğu polisler tarafından falakaya yatırıldığını, kafa ve kaburgalarına vurulduğunu  anlatan Aydın, fenalaşması 
üzerine Balçova polikliniğine götürüldükten sonra yola bırakıldığını söyledi.  
 
Zehra Yaka, Celile Kaplan, Feyzi Ertuğrul, Vedat Göğer, Fethullah Bozan 
Diyarbakır ili Bismil ilçesinde ikamet eden ve 28 Ekim 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri geçen söz 
konusu kişiler şu beyanlarda bulundular: “26 Ekim 2002 Yukarı Salat Beldesindeki bir düğüne katılmak üzere Beldeye gitmiştik. Düğüne 
HADEP Đlçe Başkanı ile Belediye Başkanı da davet üzerine katılmışlardı. Düğünde halay çektiğimiz sırada, 4 asker halay çekilen alana doğru 
geldi. Bu sırada  Salat Jandarma Komutanı Yılmaz Aktaş sivil bir araç ve sivil kıyafetle düğün alanına geldi, gelir gelmez hiçbir şey söylemeden 
HADEP Đlçe Başkanı Nedim Biçer’in  yakasına yapışıp bir şeyler söyledi. Kısa bir arbede yaşandıktan sonra askerler Nedim Beyin  kolundan 
tutup götürdüğü sırada vatandaşlar araya girip engellemeye çalıştılar; çünkü Karakol Komutanı sivil giyimli olduğu için, düğünde bulunan bazı 
kişiler onu tanımıyorlardı. Bunun üzerine Karakol Komutanının emriyle askerler namluya mermi sürerek ateş edecekleri tehdidinde bulunup rast 
gele önüne gelene silahların dipçiği ve telsizlerle vurmaya başladılar. Bu sırada bizlerde askerlerin dipçik darbeleri ile yaralandık. Bütün bu 
olanlar kamerayla görüntülendiğinin askerler tarafından fark edilmesi üzerine, kamera çekimi yapan kişiye saldırmaya başladılar. Daha sonra 
Đlçe Başkanımız ve Belediye başkanımız olayların daha fazla büyümesini önlemek için araya girip kimi isterlerse kendilerine teslim edeceklerini 
bildirdiler ve kamerayla birlikte kaseti de vereceğimizi taahhüt etmeleri üzerine ortam biraz yatıştı. Olay sonrasında Đlçe Başkanı Nedim Biçer, 
Mehmet Đhsan Göğer, Halil Kortak ve Abdulbahri Karakoç gözaltına alındılar. Ertesi gün savcılığa çıkarılıp serbest bırakıldılar. Bizler ertesi gün 
Diyarbakır Devlet Hastanesine başvuruda bulunarak rapor aldık. Ekte sunulan raporlardan da anlaşılacağı üzere maruz kaldığımız darp ve 
cebir neticesinde vücudumuzun çeşitli yerlerinde, çeşitli arızalar meydana gelmiştir.”  
 
Halil Kortak, Mehmet Đhsan Göğer, Abdulbari Karakoç, Nedim Biçer  
Diyarbakır ili Bismil ilçesinde ikamet eden ve 28 Ekim 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan yukarıda isimleri geçen söz 
konusu kişiler adına Bismil ili DEHAP Salat Belde Başkanı Nedim Biçer, şu beyanlarda bulundular: “Ben Halkın Demokrasi Partisi Bismil ilçe 
başkanıyım. 26 Ekim 2002 tarihinde üyemiz olan ve Bismil Yukarı Salat beldesinde ikamet etmekte olan Vedat Göğer isimli üyemizin 
düğünlerine davetli olduğumuzdan, ilçe teşkilatı ve belediye başkanımızla birlikte katıldık. Düğünde halay çektiğimiz sırada, 4 asker halay 
çekilen alana doğru geldi. Bu sırada  Salat Jandarma Komutanı Yılmaz Aktaş sivil bir araç ve sivil kıyafetle düğün alanına geldi ve gelir gelmez 
hiçbir şey söylem4eden yakama yapışıp, “seni suçüstü yakaladım” dedi. Bunun üzerine ben ne suç işledim diye sorduğum sırada askerlere 
emir vererek götürün bunu dedi. Askerlerin beni kolumdan tutup götürdüğü sırada vatandaşlar araya girip benim götürmemi engellemeye 
çalıştılar; çünkü Karakol Komutanı sivil giyimli olduğu için, düğünde bulunan bazı kişiler onu tanımıyorlardı. Bunun üzerine askerler namluya 
mermi sürerek ateş edecekleri tehdidinde bulundular. Bu sırada bazı insanları da askerlerin dipçik darbeleriyle yaralandı. Benim gördüğüm 
kadarıyla  düğün sahibi Vedat Göğer, 6 yaşındaki bir çocuk, Cemile Kaplan ve adını bilmediğimiz 15-16 yaşlarında bir genç dipçik darbeleri 
sonucu yaralandılar.Bütün bu olanlar düğünü kameraya alan kameraman tarafından görüntülendiğinin askerler tarafından fark edilmesi üzerine, 
kameramana saldırmaya başladılar. Kameraman da kamerayla beraber kaçtı. Bizler olayların daha fazla büyümesini önlemek için belediye 
başkanımızla beraber araya girip kimi isterlerse kendilerine teslim edeceğimizi bildirdik ve kamerayla birlikte kaseti de vereceğimizi taahhüt 
ettik. Bunun üzerine benimle birlikte Halil Kortak, Abdulbahri Karakoç ve M.Đhsan Göğer’in karakola gelmesini istediler. Ayrıca belediye 
başkanımızı da götürmek istedi; fakat başkanımız karşı çıkınca bundan vazgeçtiler. Bütün bu olaylardan sonra karakola gidip kaseti kendilerine 
teslim ettik. Bu sırada avukatlarımız geldi. Bizler de ifade vermeyeceğimizi söyleyerek susma hakkımızı kullandık. Yaklaşık 2-2.5 saat kaldıktan 
sonra oradan alınıp önce Devlet Hastanesine götürüldük, oradan da doktor raporları alındıktan sonra ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldük 
ve o geceyi orada geçirdik. Bu süre zarfında hiçbir şekilde yiyecek ihtiyacımız karşılanmadı. Ertesi gün saat 12.00 civarında savcılığa 
götürüldük ve ifadelerimiz alındıktan sonra serbest bırakıldık. Serbest bırakıldığımız sırada bize düğünü görüntüleyen kaset de teslim edildi; 
fakat içindeki görüntüler değiştirilmiş, düğün görüntüleri yerine Atatürk büstü sabit bir şekilde görüntülenmişti. Bütün bu yapılan haksız 
uygulamalar ve mağduriyetimize karşılık bizler 2918 sayılı yasayı ihlal ettiğimiz, kolluğun görev yapmasını engellediğimiz ve mukavemet 
ettiğimiz suçlarıyla itham edildik.”  
 
Veli Kaya 
6 Kasım günü Ankara’da, YÖK’ü protesto eylemine müdahalede sırasında gözaltına alınan Veli Kaya, polislerce bir depoya götürülerek 
dövüldüğünü  söyledi.  Đki çevik kuvvet polisinin önce yere yatırarak dövdüklerini, saçının çekildiğini ve kolunun büküldüğünü anlatan Kaya, bir 
bankaya ait levazım deposuna götürülerek kafasının kapıya vurulduğunu, taşla  ve çekiçle beline ve başına   vurulduğunu, daha sonra 2 günlük 
“işgöremez” raporu aldığını bildirdi. 6 Kasım’da Ankara’da bir banka deposunda işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kalan Veli 
Kaya adlı genç olayı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tara-fından başlatılan idari soruşturma sonuçlan-dı. Müfettişlerin raporunda; olayda 
mağdurun dövülmediği, mağdurdaki yaraların gözaltına alınırken direnmesi neticesi oluştuğu söyle-nerek, polisler hakkında dava açılmasına 
gerek olmadığını belirtildi. Yalnızca bir polis, o da mağduru serbest bırakarak olay sırasın-da çevrede bulunan halka teslim ettiği için kusurlu 
bulunarak hakkında yargılama izni verildi.  
 
Ali Korkmaz, Hüseyin Polat ve korucu Sadi Özatak 
Van DGM’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan uzman çavuşlar Ali Korkmaz, Hüseyin Polat ve korucu Sadi Özatak, 
duruşmada, gözaltında tutuldukları Yüksekova Tabur Komutanlığı’nda işkenceye maruz kaldıklarını bildirdiler. Đfadelerinin baskı altında 
alındığını ifade eden mağdurlar, savcılıkta da tehdit edildiklerini söylediler.  
 
Rıdvan, Nizamettin, Sadık, Salim, Serdar, Şakir Yıltaş ve M. Beyoğlu 
15 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan söz konusu kişiler şu beyanlarda bulundular: “Bizler  Diyarbakır’ın Lice Đlçesinin 
Tepe köyünde ikamet etmekteyiz. Bizim köy ile komşu köyümüz olan Budak Köyü arasında bir arazi anlaşmazlığı  bulunmaktaydı. Bu nedenle 
Komşu Köyümüzden bazı kişiler bizler aleyhine dava açmışlardı. 14 Kasım günü Mahkeme Heyeti keşif için köye gelmişti. Keşif başlamadan 
önce bizim köy sakinleri ile Budak Köyü sakinleri arasında ağız dalaşı şeklinde tartışma yaşandı. Herhangi bir kavga ya da darp olayı 
yaşanmadı. Ancak askerle sözüm ona kavgayı dağıtmak için yoğun bir şekilde havaya ateş açmaya başladılar. Bu sırada kırda hayvan otlatan 
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Nesip Yıltaş adlı yakınımız diğer köylülerin bizlere saldırdığını düşünerek yanında bulunan av tüfeğiyle havaya iki el ateş açtı ve bir süre 
sonrada yanımıza geldi. Karakol komutanı olan kişi ve askerler bizleri döve döve Tepe Karakoluna götürdüler. Silahla ateş açan Nesip ve 
Ahmet isimli kişiyi karakolun içine götürdüler. Toplam 9 kişiydik. 7 kişi Karakolun bahçesinde ayakta bekletiliyorduk. Diğer iki kişiyi karakolun 
içine götürdüler. Karakol komutanı gelip gittiğinde bizleri sıraya dizip tekme tokat, dipçik ve sopayla dövüyordu. Biz oruçlu olmamıza rağmen 
iftarda dahi bize ne yemek, ne de içecek bir şey vermediler.  Bazılarımızın elleri, falaka nedeniyle çok şişti. Karakol komutanı yine bizi dövdüğü 
bir sırada bizlere, “Sizi niye dövüyorum biliyor musunuz ? Ben size 4 Kasım’da görüşürüz demiştim, sizi DEHAP’a oy vermeyin diye 
uyarmıştım, bu olay da  bahane oldu.” dedi. Bizleri dövdüğünde sürekli ana avrat sinkaflı küfürler ediyor, “Sizin beşikteki çocuğunuz dahi 
teröristtir diyordu.  Bize traktörünüzü, evinizi, malınız mülkünüz ne varsa satın burayı terk edin yoksa gördüğüm yerde sizi gebertirim, ben daha 
2 yıl buradayım, dünyayı size zindan edeceğim” şeklinde küfür tehdit ve hakaretlerde bulunuyordu.   Biz yoğun şekilde işkenceye maruz 
kaldığımızdan içimizde Rıdvan Yıltaş adlı arkadaşımız bayıldı. Bu arkadaşımız öyle yanımda bekletildi. Biz onun içeriye alınmasını istedik. 
Oradaki bir askeri yetkili “Siz oyunuzu DEHAP’a verirken bana mı sordunuz, gebersin” şeklinde sözler söyleyerek çekip gitti. Ayrıca serbest 
bırakılmadan önce bizleri içeriye götürüp tekrar dövdüler. Bu sırada Serdar isimli kişi de bayıldı. Gündüz saat 13.30’dan gece saat 02.00’a 
kadar karakolun bahçesinde ayakta bekletildik. Nihayet gece saat 02.00 sıralarında serbest bırakıldık.”  
 
Orhan Yurdabak 
ĐHD Van şubesine başvuran Orhan Yurdabak adlı kişi, Saray ilçesinin Beyaslan köyünde 5 Kasım günü arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 
kavgada gözaltına alınarak , götürüldüğü ilçe jandarma komutanlığında, işkence gördüğünü açıkladı. Yurdabak, bir teğmenle çavuşun, tekme, 
yumruk ve coplarla vurduğunu, postalla  basılan ayağının tırnaklarından kan geldiğini, ağzına ve gözüne tuz serpilip su döküldüğünü, falakaya 
yatırıldığını ve copla tecavüz edildiğini söyledi. Suç duyurusunda bulunan  Yurdabak, daha sonra gittiği Van Devlet Hastanesi’nden kendisine 
15 günlük “işgöremez” raporu verildiğini ifade etti. 
 
Deniz Yılmaz 
Eskişehir’de  bir futbol karşılaşmasında gözaltına alınan Eskişehirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Deniz Yılmaz’a, götürüldüğü Çarşı 
karakolunda işkence yapıldı. Maç sırasında stad dışında bekleyen çocukların  tezahürat yapmaları üzerine cop kullanan  polislere  müdahale 
etmesi üzerine coplandığını, daha sonra ellerine kelepçe takıldığını anlatan Yılmaz, karakolda öldüresiye dövüldüğünü, kaburgasının kırılıp, 
akciğerinde yırtık oluştuğunu söyledi. Eskişehir’de oynanan bir futbol karşılamasında gözaltına alınan Eskişehir Spor Taraftarlar Derneği 
Başkanı Deniz Yıl-maz, Merkez Çarşı Karakolu’nda işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldı. Darp nedeniyle bir kaburgası 
kırılan ve sol akciğeri patlayan mağdur, hayati tehlike geçirerek hastaneye kaldırıldı ve ameliyat sonucu kurtarıldı. Olayla ilgili Eskişehir Em-
niyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıkla-mada mağdurun kendi kendini yaraladığı id-diasında bulunuldu. Olay sonrası mağdur ve ailesi, 
davacı olmamaları yolunda tehdit ve baskılara maruz kaldı.  
 
Nuran K., Güven Ö. ve Erkan S., 
Nuran K., Güven Ö. ve Erkan S., Mamak Natoyolu semtindeki evlerinden Yavuz Selim Polis Karakolu tarafından 11 Kasım günü göz-altına 
alındı. Mağdurlar, bu karakolda göz-altında tutuldukları süreçte işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldı. Ertesi gün savcılığa 
sevk edilen mağdurlar, serbest bırakıldı. 
 
Gülistan Ekinci 
16 Ağustos 2002 günü gözaltına alınan ve 17 Ağustos 2002 günü tutuklanan Ekinci, 7 Kasım 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı 
başvuruda şu beyanlarda bulundu; “Elazığ Batıkent Sağlık Ocağında görev başındayken gözaltına alındım. Üzerimdeki beyaz önlüğü çıkarmak 
ve üstümü değiştirmek istediğimi belirttim. Kapıyı tam kapatmama izin vermediler. Daha sonra kimlik sordum ancak sinkaflı küfürlerle karşılık 
verdiler. Đşyerine yakın bir karakola götürüldüm. kimlik saptama işlemlerim yapıldı. Götürüldüğüm karakolda ev araması için ikamet ettiğim eve 
götürüldüm ve ev araması yapıldı. Aramadan sonra Emniyet Müdürlüğü TEM şubesine gitmek üzere yola çıktık. Yol boyunca yanımda oturan 
sivil polis bacaklarıma dokunuyordu. Ben de sürekli elini itiyordum. Kendisi ise “yavrum, güzelim” diye yanıtlıyordu. Emniyette 3x1.5 m² lik  fiziki 
koşullara sahip bir hücrede tek başıma tutuldum.  Hücrede bir sünger ve bir battaniye vardı. Gözaltı süresince gözlerimi kapatmadılar. Sadece 
kafama vurduklarında başımı öne eğiyor, örtümle başımı kapatıyorlardı.   Dört defa sorgu için hücreden çıkartıldım. Tuvalet ihtiyacımı bayan 
memur olmadığı için kapı açık vaziyette giderebileceğimi söylediler ve alay ettiler. Bu nedenle sadece bir defa bayan memurla birlikte lavaboya 
gidebildim. Bir öğün yemek getirildi ancak yemek kokmuştu. Geç bir saatte bana bisküvi aldılar. Sorgu odasına götürüldüğümde özgeçmişimi 
yazmamı istediler, yazmayınca darp etmeye başladılar. Sandalyede oturur vaziyette iken başımı öne doğru ittiler ve başımı bastırdılar. 
Kollarımı da arkada sandalyenin arkasına dayayarak çektiler. Bu arada kollarım bir araçla sürekli sıkılıyordu. Boynumun kırılacağını, kollarımın 
kopacağını sanıyordum. Bu arada bacaklarım tekmeleniyordu. Aileme, Allah’a, peygambere küfür ediyorlar ve beni tehdit ediyorlardı. Đçlerinden 
biri bir film izlediğini çok haz aldığını ve bana da göstereceğini söyledi. Sorgu sırasında bir odaya götürüldüm. Başörtüm ve mantomu 
çıkarmam istendi. Çıkarmayacağımı belirttim ve direndim. Fotoğraflarımı çekeceklerini söylediler ve darp ettiler. Sandalyeden yere düştüm. 
Kafama ve bacaklarıma vuruyorlardı. Eğer çıkarmazsam  kızlarımı satacakları yönünde tehdit ediyorlardı. Sonra tekrar hücreye götürüldüm. 
Uyuduğum sırada hücre kapısı açıldı ve içeriye üzerinde sadece atlet ve külot bulunan bir polis girdi. Ben korktuğum için hemen kalkarak 
kendimi toparladım. O ise kahkaha atarak dışarı çıktı.  ifadelerimi kısmen de olsa okudum ve imzaladım. Mahkemeye çıkarılmadan adli tıbba 
götürüldüm. Yolda akıllı olmamı yoksa beni tekrar gözaltına alarak kaldıkları yerden tekrar devam edecekleri yönünde tehditlerde 
bulunuyorlardı. Muayene edilmedim. Sorulan sorulara yanımdaki sivil polis cevap veriyordu. Çıkarıldığım mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildim. Cezaevinde iken vücudumdaki morluklardan dolayı adli tıbba götürüldüm ve rapor aldım. 3 Eylül günü tahliye oldum. ”  
 
E.G (12) 
 
19 Kasım günü gece saat 01.30 sıralarında Diyarbakır’ın Savaş Mahallesinde bulunan evlerine baskın düzenleyen güvenlik kuvvetlerince 
gözaltına alınan Güler, 19 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda maruz kaldığı uygulamaları şöyle açıkladı; “Evimize baskın 
düzenleyen güvenlik kuvvetleri babama çocuklarını sordular hepsinin kimliğini istediler. Babam diğer iki kardeşimin kimliklerini verdi ancak 
benimki kaybolduğu için veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri benim kendisinden haber alamadığımız 17 yaşındaki abim 
Ekrem olduğumu iddia ederek beni gözaltına aldılar. Ekip arabasının yanına giderken bir polis kolumu tuttu diğeri de bana tokat attı ve beni 
arabaya bindirdiler. Arabanın içinde adımı sordular, ben de Erdal olduğunu söyledim. Bunun üzerine “yalan söyleme ulan” diyerek beni 
dövmeye başladılar ve sinkaflı küfürler ettiler. Ofis Karakoluna götürüldüm. Đkinci kata çıkarıldım. Burada hırsızlık yaptığım iddia edildi. Ben de 
adımın Erdal olduğunu ve hırsızlık yapmadığımı söyledim. Ben Erdal olduğumu söyledikçe küfür atıyorlar ve copla tecavüz edecekleri yönünde 
tehdit ediyorlardı. Yaklaşık bir saat sonra dosyaları karıştırarak abim Ekrem’in fotoğrafını çıkardılar ve bana göstererek kim olduğunu sordular. 
Ben de abim olduğunu söyledim. Bunu üzerinde telsizde bu şahıs Ekrem değil Erdal’dır diye anons yapıldı ve beni tekrar eve bıraktılar.  Maruz 
kaldığım kötü muameleden dolayı şu anda bütün vücudum ağrıyor. Ayrıca yüzümde ve bacağımda izler mevcut.”  
 
B.A 
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Bismil’e bağlı Kazancı köyünde ikamet eden B.A, ĐHD Diyarbakır Şubesine 20 Kasım 2002 günü gözaltına alındığını belirterek şu beyanlarda 
bulundu: “15 Kasım günü sabahı okulda andımızı okumak üzere, öğretmen Ayşe Đşteyılmaz tarafından görevlendirildim. Öğretmene, oruçlu 
olduğumu ve hastalığım nedeni ile de sesimin gür çıkmayacağını söyledim; fakat bana, sen okuyacaksın dedi. Ben de okudum ve diğer 
öğrenciler tekrarladılar. Bitirdikten sonra sınıfımın bulunduğu sıradaki yerime geçtim. Birinci ve ikinci sınıflar içeriye girmeye başlamışlardı. 
Ayşe Öğretmen merdivenlerin üzerinde  duruyordu. Bulunduğu yerden benim bulunduğum sıraya doğru yönelerek, bana  “Şerefsiz, çek git bu 
okuldan, Kürtlerin okuluna git” diye bağırdı. Yanıma gelerek  “Sen Andımızı okurken  ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ yerine ‘Ne Mutlu Kürdüm 
Diyene’ dedin, senin bu okulda yerin yok, tüfeğini al dağa çık, git bu okuldan, derse girmeyeceksin ”  dedi ve  kolumdan tutarak beni okulun 
dışına çıkardı. Đki saat okulun dışında bekledim. Daha sonra içeri girdim. Ders aralarında  arkadaşlarımla görüştüm. Bana Ayşe öğretmenin ilk 
ders saati başlamadan önce sınıfa geldiğini ve öğrencilere “hepinizin kanı bozuk, silahınızı alıp dağa çıkın, ‘Allah’ diye Abdullah Öcalan’a 
tapıyorsunuz, Kürtlerin hepsi şerefsizdir” şeklinde hakaretlerde bulunduğunu anlattılar. Öğlenden sonra iki saat Beden Eğitimi dersimiz vardı. 
Ben ve arkadaşlarım okulun bahçesinde oturuyorduk . Okul müdürümüz yanımıza geldi ve  beni öğretmenler odasına götürdü. Öğretmenler 
odasında kimse yoktu. Bana bir tekme atarak “8. sınıfların hepsini sinkaf edeceğim” dedi ve odadan çıktı. Daha sonra Mehmet Ali Balık, Fatih 
Altunç, Faruk Önder, Erdal Altınsöz, Abdulkerim Aydın, Burhan Erdem, Müslüm Saruhanoğlu isimli arkadaşlarım ile birlikte tekrar odaya girdi 
ve bizi ayakta sıraya dizdi.  “Sizin bir çeteniz var. Đddiaya girmişsiniz” diyerek tekme ve tokat atmaya başladı.  Bu arada Fevzi Yurtoğlu adlı 
öğretmenimiz de öğretmenler odasına girdi.  Bize “Sizin çetenizin adını ben koyayım, Apaçık Çetesi” dedikten sonra Fevzi öğretmene dönerek 
“Hocam Nasıl beğendiniz mi?” diye sordu. O da “Siz bilirsiniz” dedi. Daha sonra  elinde bulunan plastik boruyu göstererek “Sizi bununla sinkaf 
edeceğim” dedi. Sürekli küfür ve hakaretlerde bulunuyor, tehditler savuruyordu. Yaklaşık bir saat  bizleri bir  çetemiz olduğu yönünde sorguya 
çekti.  “Bana çetenizi, nasıl iddiaya girdiğinizi anlatın, bu gün gerekirse sahura kadar buradayız, ya anlatırsınız ya da jandarmayı çağırıp sizi 
dövdürürüm” diye tehdit etti. Bu arada  odada bulunan Fevzi öğretmen de “Hepsini okuldan atalım, gidip çoban olsunlar” diye bize seslendi.  
Müdür Bey bizleri darp ederken herhangi bir müdahalede bulunmadı.  Cuma günü olduğu için Đstiklal Marşı okunacaktı, öğrenciler dışarı 
çıkıyordu.  Müdür Bey elindeki plastik boruyu göstererek şimdi sizi dışarı çıkartıp, bu borunun üstüne tek tek oturtacağım, cilasını da ben 
süreceğim” dedi.  Birkaç dakika sonra bizlere “Dışarı çıkın” dedi. Biz de dışarı çıktık ve Đstiklal Marşı’nı okuyup okuldan ayrıldık. 20 Kasım 2002 
tarihinde sabah saat 07.30 sularında köy muhtarı cami hoparlöründen yaptığı duyuruda, köyün jandarma karakol komutanı tarafından ziyaret 
edileceğini ve köy sakinlerinin köyü terk etmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Aynı gün okula giden jandarmalar beni ve Mehmet Ali 
Balık, Faruk Önder, Müslüm Saruhanoğlu’nu dersten çıkararak gözaltına aldılar.”  
 
Önder Bayındır 
22 Kasım günü Eskişehir’de, evine baskın yapılarak gözaltına alındıktan sonra , “terör örgütüne yardım ettiği” iddiasıyla tutuklanan Anadolu 
Üniversitesi öğrencisi  Önder Bayındır, işkenceye maruz kaldı. HADEP genel başkan yardımcısı olan ablası Seval Bayındır, iki gün tutulduğu 
Terörle Mücadele şubesinde görüştüğü kardeşinin, görüşme sırasında kendisine, kafasına vurduklarını ve tazyikli suya tabi tuttuklarını dediğini 
aktardı.  
 
Okan Yurdabak 
11 Kasım günü gözaltına alınan ve 12 Kasım günü serbest bırakılan Yurdabak, 14 Kasım günü ĐHD Mardin Şubesine yaptığı başvuruda şu 
beyanlarda bulundu: “Saray’a bağlı Beyaslan Köyü’nde 11 Kasım 2002 tarihinde saat 16.30 sıralarında karakolda gözaltına alındım ve Özalp 
ilçesi Saray nezarethanesine, köyde çıkan bir kavga nedeni, götürüldüm. Saray ilçe jandarma komutanlığında tutuldum. Saat 16.30’da 
karakolda görevli başçavuşa teslim edildim. Elbiselerim çıkartıldı. Üzerime soğuk su döküldü. Gözlerim bir et parçası ve buzlu sargı ile 
bağlanmıştı. Daha sonra başçavuş nezaretinde lavaboya götürüldüm ve makatıma cop sokulmak suretiyle tecavüze uğradım. Daha sonra 
bölük komutanı da geldi ve falakaya yatırıldım. Daha sonra da beni tedavi etmeye uğraştılar. Fenalaşmam durumunda karakola doktor çağrıldı; 
ancak rapor vermediler. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundum ve soruşturma açıldı. Gözlerim bağlı bir şekilde bazı kağıtlar imzalatıldı.”  
 
Murat Çelik 
14 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çelik, şu beyanlarda bulundu; “Diyarbakır ili Hazro ilçesinde ikamet etmekteyim. 
Orada babamla birlikte kırtasiye dükkanı işletmekteyim. Babam ve amcam bir süre önce Hazro Emniyet Müdürlüğünde kötü muamele ve 
hakarete maruz kaldıkları için, oradaki emniyet görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardı. Ben de amca oğlumu ziyaret etmek 
amacıyla  13 Kasım günü Diyarbakır şehir merkezine geldim. Amcamın evini ziyaret ettikten sonra Hazro’ya gitmek için Ofis Semtine doğru 
yola çıktım. Ofis Yeraltı geçidinin yanında üzerinde polis yazılı yelek bulunan sivil bir şahıs beni durdurarak kimliğimi istedi. Ben de kimliğimi 
çıkarıp verdim. Kimliğime bakınca “Bunun üzerini arayın” dedi. Yanında bulunan iki kişi üstümü aramak bahanesi ile beni aracın yanına 
götürdüler ve üstümü aramadan beni zorla beyaz renkli Toros (binek) marka araca bindirdiler. Araca biner binmez kafamı öne doğru eğerek ön 
koltukların arasına gelecek şekilde öne bastırdılar ve araç hareket etti. Ayrıca araçta çok sayıda silah olduğunu gördüm. Aracın içinde toplam 4 
polis vardı. Bu polislerden önde oturan sürekli benimle konuşuyor ve tehdit ediyordu. Bu kişi bana ilk kimlik soran kişi olduğu için onu görsem 
teşhis edebilirim. Araca biner binmez “Sen niye devleti şikayet ediyorsun, ĐHD’ye gidip başvuruyorsun, devlete karşı gelenlerin sonu ne olur 
biliyorsun” diyerek tehdit etti. Ben de babamın haksızlığa maruz kaldığı için şikayet ettiğini, hakkımızı aradığımızı söyledim. Arka koltukta 
oturanlardan biri kafama silah dayayıp “Siz Ermeniler’e hizmet ediyorsunuz” şeklinde laflar söyledi. Ayrıca oruçlu olup olmadığımı sordular. Ben 
de rahatsız olduğum için oruç tutmadığımı söyledim. Önde oturan polis “Zaten siz hepiniz Ermenisiniz, sizin oruçla ne işiniz olur” şeklinde 
sözler söyledi. Tam olarak 1 saat 15 dakika beni araçla gezdirdiler. Sürekli başımı koltukların arasına doğru ittikleri için sırtım çok ağrıyordu. 
Ardından beni aldıkları yere getirip serbest bıraktılar. Daha sonra beni bırakacaklarına yakın “Bir dahaki sefere sana böyle nazik 
davranmayacağız, ailenle helalleş, öyle dışarıya çık” şeklinde öldürmekle tehdit ettiler.”  
 
Selahattin Örnek ile Savaş Yıldız 
Mardin ili Kızıltepe ilçesine bağlı Yüceli (Xurs) köyünde ikamet eden Selahattin Örnek ile Savaş Yıldız, DEHAP’a oy verdikleri gerekçesiyle 4 
Kasım günü güvenlik kuvvetleri ve korucular tarafından dövüldükleri belirttiler. Ayrıca 7 Kasım günü söz konusu kişilerin tekrar korucubaşı Ali 
Gökçe ile yanındaki korucular tarafından öldüresiye dövüldükleri ve yaralandıkları belirtildi. 
Resul Çiftçi, Kemal Ege ve Nadir Çiftçi 
Hakkari il merkezinde ikamet eden Resul Çiftçi, Kemal Ege ve Nadir Çiftçi, 17 Kasım günü kaçak yollarla Đran’a geçecekleri iddiasıyla  Đran 
askerlerince Esendere Jandarma Karakolu’na teslim edilip bırakıldıktan sonra, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evlerinden alınarak 
tutuklanmadan önce gözaltında tutuldukları dört gün boyunca işkenceye maruz kaldılar. ĐHD hakkari Şube’nin başvuruları sonucunda 
mahkemeye çıkartılan mağdurların avukatı M. Demircioğlu yaptığı açıklamada, müvekillerinin   mahkemede özgürce ifade veremediklerini, N. 
Çiftçi’nin işkenceden dolayı ağzından ve idrarından kan geldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
Cezaevinden  Hakkari Devlet Hastanesi’ne sevkedilen Kemal Ege’nin vücudunda morarma olduğu saptandı ve 3 günlük” işgöremez” raporu 
verildi. 27 Kasım 2002 tarihli Doktor Raporunda Resul Çiftçi için ““”.. vücudun sağ kolunda cilt ekimozu, sağ kolunda yumuşak doku cilt 
erozyonu olduğu görüldü. Bu bulgularla şahsın kendi ifadesini de göz önünde bulundurarak ileri tetkik ve tedavi için ortopedi (bir üst merkez) 
polikliniğinin değerlendirmesi gerektiği, kati hekim raporunun da bu merkezce verilmesi gerektiğini bildirir geçici hekim raporudur” ibareleri yer 
aldı. Haklarında suç duyurusunda bulunan polisler konusunda ise hiç bir işlem yapılmadığı belirtildi.  
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Necdet Bozkurt 
Diyarbakır ili Dicle ilçe nüfusuna kayıtlı Necdet Bozkurt 27 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu. “26 
Kasım günü akşam saat 19.30 sıralarında Dicle’nin Çelebi mahallesinde bulunan evime giderken, bana doğru gelen bir panzer önümde durdu. 
Đçinde bulunan güvenlik görevlileri ellerimi havaya doğru kaldırıp onlara doğru gitmemi istediler. Üst araması yaptıktan sonra beni Emniyet 
Müdürlüğüne götürdüler. Bu arada TEM sorumlusu bir olan Mehmet  Acar adlı bir komiser “Hep sıyırıyorsun ama bu defa yakayı ele verdin” 
diyerek, kardeşim Yüksel Bozkurt’u sordular, ben de nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Bu arada komiser beni tokatlayarak bağladı. Bana 
bütün talimatları sen veriyorsun dediler. Az önce kardeşin Yüksel Bozkurt pankart açmaya çalışırken peşine verdik hatta silah sıktık; ama 
gelmedi. Seni Diyarbakır TEM’ e göndereceğiz dediler. Bu arada özel timler geldiler. Beni tokatlamaya devam ettiler. Polisler beni arama için 
eve götürdüler. Önce kendileri gitmiş ancak annem kapıyı açmamış. Arama esnasında silah dipçikleri ile tartaklamaya devam ettiler ardından 
tekrar emniyet müdürlüğüne götürdüler. Beni sürekli tehdit, küfür ve hakaret ediyorlardı. Kardeşinin yerini vermezsen seni Diyarbakır TEM e 
götürürüz dediler. Saat 24.00 civarında beni serbest bıraktılar.  
 
F.Y., L.K:, A.U., F.U, H.Y., T.U. ve Tufan Fetih Sezik,   
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran, 12 -25 yaş arasındaki F.Y., L.K:, A.U., F.U, H.Y., T.U. ve  23 Kasım günü Tarlabaşı’nda  bir polisin açtığı ateş 
sonucu ölen B. Sezik’in ağabeyi Tufan Fetih Sezik,  olay sonrası alındıkları gözaltında işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını 
açıkladılar. Polisin, kendilerini  A. Ünlü adlı polisin Sezik’e ateş etmediği, çıkan kargaşada Ünlü’nün silahını alan başka bir kişi tarafından  ateş 
edildiği yönünde ifade vermeye zorlandıklarını anlatan çocuklardan A.U., soyulup çıplak halde betona yatırıldıklarını , tazyikli su sıkıldığını, çok 
korktukları için ifadeye imza atmak zorunda kaldıklarını söyledi. 
 
Nuran K., Güven Ö., Erkan S.,  
11 Kasım günü Mamak Natoyolu semtindeki evlerinden Yavuz Selim Polis Karakolu tarafından gözaltına alınan ve 12 Kasım günü serbest 
bırakılan Nuran K., Güven Ö., Erkan S., gözaltında tutuldukları sürede işkence ve gayri insani onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarını beyan 
ettiler.  
 
B.K. ve Y.B 
Đstanbul’da Esenler otogarında  hamallık yapan 16 ve 17 yaşlardaki  B.K. ve Y.B., “kapkaç suçu işledikleri” gerekçesiyle gözaltına alınıp 
Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’ne konulduktan sonra, karakol ve Adliye’de dövüldüklerini belirterek suç duyurusunda bulundular. Bakırköy 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmaya çıkarılan gençler için, cep telefonunu çaldıkları söylenen kişinin, kendilerini soyanların sözkonusu 
çocuklar olmadığı yönündeki ifadesine karşın, B.K. ve Y.B, cezaevine konulduklarının ilk günü jandarma timlerinin kendilerine tekme-tokat 
giriştiğini, soyularak sopalarla dövüldüklerini , Adliyeye gidiş ve gelişlerde de şiddet ve küfüre maruz kaldıklarını söylediler.  
 
Sıracettin Karataş 
16 Kasım günü Mersin’de  gazete dağıtırken gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Sıracettin Karataş, arandığı iddiasıyla önce 
tartaklandığını, sonra götürüldüğü karakolda  ellerine kelepçe vurularak dövüldüğünü ve tehdit edildiğini söyledi. Gazetede çalışmaması 
yönünde uyarılan Karataş, iki kez hastaneye götürüldüğünü, dayaktan kaynaklı ellerinin uyuştuğunu, yüz ve sırtında ağrılar oluştuğunu, buna 
karşın doktorun rapor vermediğini söyledi ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.  
 
Serkan Yılmaz ve Behlül Ocak 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Serkan Yılmaz ve Behlül Ocak, 6 Kasım günü YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle Beyazıt meydanında 
yapılan eylemden alındıklarını, yerde sürekli tekmelendiklerini, yüzlerine sprey ve biber gazı sıkılarak kaba dayak ve kötü muameleye maruz 
kaldıklarını bildirdiler. 
 
Medine Şahin 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Medine Şahin, 10 Kasım günü ifadesi alınmak üzere işyerinden götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde kötü 
muameleye maruz kaldığını, konulduğu yerin koşullarından kaynaklı rahatsızlandığını, işkence edilen insanların seslerinin dinletilerek psikolojik 
baskı uygulandığını bildirdi. 
 
M. Çelik, T. Karakuş, T. Saban, Z. Çelik, Ali Çit, F. Demirbaş, M. Yurtluk, H. Ö. Ersoy, H. Özgülmüş, F. Demir,G, Aytaş, R. Kurtuluş, Đnci 
Açık, E. Ejder D. Civelek ve Ferda Koç 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran M. Çelik, T. Karakuş, T. Saban, Z. Çelik, Ali Çit, F. Demirbaş, M. Yurtluk, H. Ö. Ersoy, H. Özgülmüş, F. 
Demir,G, Aytaş, R. Kurtuluş, Đnci Açık, E. Ejder D. Civelek ve Ferda Koç, 16 Kasım günü Đstiklal caddesinde yapılan savaş karşıtı gösteri 
sırasında cop ve sopalarla saldırarak müdahale eden güvenlik güçlerinin dayağına maruz kaldıklarını, gözaltına alınarak konuldukları araç 
içinde dövüldüklerini, götürüldükleri karakolda da dayağın ve hakaretlerin sürdüğünü, bazılarının göz ve vücutlarının çeşitli yerlerinde şişlik ve 
ağrılar oluştuğunu, bir gün boyunca ancak ayakta durarak sığabilecek ölçüdeki hücrelerde bekletildiklerini ve baskı uygulandığını bildirdiler.  
 
 
Ayşe Çalışkan 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Ayşe Çalışkan, 18 Kasım günü çalıştığı işyerinde jeneratörün kaybolmasını yetkiliye haber verdiği halde, 
çağrılan polislerce alınıp götürüldüğü karakolda kabadayağa maruz kaldığını, saçlarından tutulup kafasının duvarlara vurulduğunu ve çağrılan 
eşiyle birlikte ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıklarını bildirdi.  
 
Aziz Yıldırım 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran H. Yıldırım, oğlu Aziz Yıldırım’ın 16 Kasım günü gözaltına alındığını, sormaya gittiği Zeytinburnu Emniyet 
Amirliği’nde  kendisine gösterilmediğini, ancak sonra gördüğü polis aracının içinde, suratının tanınmayacak halde olduğunu, oğlunun sopalarla 
dövülerek sıcak ve soğuk suya tabi tutulduğunu  beyan ederek tıbbi ve hukuki yardım isteğinde bulundu.  
 
Nebi Kuzucu 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Nebi Kuzucu, 18 Kasım günü oturduğu bir restoranda çalınan telefonu için gittiği Beyoğlu Emniyeti’nde kötü 
muameleyle karşılaştığını, yumruk atıldığını ve bayıldığını, sonradan götürüldüğü hastaneden çıkışta da polislerce tekrar dayak atıldığını ve 
kendisine okutulmayan bir kağıdın imzalatıldığını bildirdi.  
 
Ümit Tunç 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Ümit Tunç, saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan arkadaşı ile ilgili ifadesine başvurulmak üzere  
götürüldüğü Yakacık karakolunda işkenceye maruz kaldığını bildirdi. Bıçaklayan kişinin adresini sorduklarını ve bilmediğini söylemesi üzerine, 
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dövüldüğünü, soğuk suyun altına tutulduğunu anlatan Tunç, sırtına vantilatör tutulduğunu, iç çamaşırının zorla çıkartıldığını, daha sonra gittiği 
Pendik Devlet Hastanesi’nden rapor aldığını söyledi.  
 
Enver Gülün 
ĐHD Muş şubesine başvuran Enver Gülün, ikamet ettiği Güzelbaba köyünde gözaltına alındığı ve tutulduğu süre içinde işkence ve kötü 
muameleye maruz kaldığını bildirdi.  
 
A. Korkmaz ve H. Polat 
Van DGM’de  uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan uzman çavuşlar A. Korkmaz ve H. Polat, 8 Kasım günü yapılan duruşmada, 
gözaltında tutuldukları sürede işkence gördüklerini belirttiler. 
 
Mevlut Aytekin 
3 Aralık günü, Van’ın Başkale ilçesi Bilgeç köyünde ikamet eden Mevlut Aytekin, iki keçisini satmak üzere il merkezine gittiği sırada , Başkale 
ilçesi yakınında arama yapan jandarma tarafından, “sağlık raporu” alınmadığı için keçilere el konulmak istendi. Tartışma çıkması üzerine 
karakola götürülen Aytekin, yarım saat tutulduğu karakolda tekme-tokat dövüldüğünü, nezarete atıldığını, bayıldığını ve ayıldıktan sonra  bir 
minibüsle yollandığını  ve  kaburgalarında ağrılar olduğunu anlatarak ĐHD şubesine başvuruda bulundu.  
 
Levent Atasert 
16 Aralık günü Đstanbul’da, evinden çıkarken kimliği belirsiz dört kişi tarafından kaçırılan  Kızılbayrak dergisi okuru Levent Atasert’in işkence 
gördüğü açıklandı. Dergi merkezinden yapılan açıklamada, Atasert’in gözleri bağlı şekilde tenha bir yere götürülüp , kendisine gösterilen 
resimlerle ilgili sorgulandığı  ve tutulduğu dört saat boyunca  tehdit ve kötü muamele edildiği belirtildi. 
 
Burak Başkaya, Behlül Ocak, Özlem Oral, Alev Oral, Ufuk Bingöl, Ayşe Rojda Şendur,  ve Serkan Yılmaz 
ĐHD Đstanbul şubesinde basına bir açıklama yapan Burak Başkaya, Behlül Ocak, Özlem –Alev Oral, Ufuk Bingöl, Ayşe Rojda Şendur,  ve 
Serkan Yılmaz, adlı Mücadele Birliği Platformu üyeleri,  Beyoğlu Đstiklal caddesinde 19 Aralık cezaevi operasyonunun yıldönümü ile ilgili basın 
açıklaması yapmak isterken  gözaltına alındıkları polis otosunda, Terörle Mücadele Şubesi ve Adliye koridorunda işkenceye maruz kaldıklarını 
bildirdiler. Açıklamayı yapan Başkaya, kırık ve çıkıklar içinde çıkarıldıkları hastanede bazı arkadaşlarına “işgöremez” raporları verildiğini ve suç 
duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 
 
Ferdani Gökdere 
20 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Ferdani Gökdere, 17 Aralık günü Ofis semtinde bir arkadaşıyla yürürken, sivil giyimli iki 
polisin ensesinden tutarak  ve “hırsızlık” ile itham edilerek karakola götürüldüğünü  ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Gözleri bağlı 
halde altı kez sorgu odasına götürüldüğünü anlatan Gökdere,. tehdit yapılarak kendisine ve cezaevinde olan babasına  sürekli küfürler 
edildiğini  beyan etti.  
 
Rukiye  Erdemir ve M. Duman ile Kamuran Yüksek, Hacı Karakuzu 
20 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Rukiye  Erdemir ve M. Duman ile Kamuran Yüksek, Hacı Karakuzu,  29 Kasım günü 
Bağlar’ın Gürsel caddesinde yürürken, sivil giyimli bir polisin kimlik sorarak kendilerini bir araca bindirdiğini,  götürüldükleri Emniyet 
Müdürlüğü’nde kötü muameleye maruz kaldıklarını açıkladı.  2 Aralık günü serbest bırakılan mağdurlar yüzlerinin ceketleriyle kapatıldığını, altı 
kez sorgu odasına  götürüldüklerini, sorulanlara istenilen yanıt verilmeyince kafalarına sürekli vurulduğunu anlatan Erdemir, tecavüzle tehdit 
edildiklerini ve HADEP’le ilgili ajanlık yapma konusunda baskı uygulandığını beyan ettiler  
 
Bülent Üneşi,  Bahattin Taman 
20 Aralık günü ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran  Diyarbakır merkezli Tigris dergisi yayın müdürü Bülent Üneşi ve imtiyaz sahibi Bahattin 
Taman, 20 Aralık günü, derginin Kürtçe olarak da yayın yapması için başvuru için gittikleri Emniyet Müdürlüğü’nde kötü muamele gördüklerini 
bildirdiler. Evraklarında eksikler olduğunu söyleyen bir polisin yakalarından tutarak   tekme ve yumruklarla darp ettiğini söyleyen Üneşi ve 
Taman, arkalarından da küfür ve hakaret edildiğini beyan ettiler.  
 
Lokman Beyazıt 
11 Aralık 2002 tarihinde TEM Şubesi polisleri tarafından gözaltına alınan Lokman Beyazıt’ın babası Hasan Beyazıt’ın 16 Aralık 2002 tarihinde 
ĐHD Siirt Şubesine yaptığı başvuruda cezaevinde olan oğlunun görüşüne gittiğini ve oğlu tarafından gözaltında tutulduğu süre zarfında 
çırılçıplak soyma, hayaların sıkılması, tazyikli su sıkma ve ölümle tehdit gibi işkenceye maruz kaldığını beyan etti.  
 
Murat Şen 
Antep’te, Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Murat Şen, Şahinbey ilçesinin Yukarıbayır mahallesinde polislerce alınarak gözleri bağlı halde, 
bilmediği bir yere götürüldüğünü ve kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı. Duvarlara pankart asmakla itham edildiğini söyleyen Şen, iki gün 
boyunca gözlerinin kapalı kaldığını ve ertesi gün serbest bırakıldığını ifade etti.  
 
M. Selim Göksoy 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran M. Selim Göksoy, 26 Aralık günü Balıkçılarbaşı semtinde yürürken birkaç polis tarafından bir taksiye 
konularak  önce aracın içinde yumruklandığını, gözleri bağlanarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüğünü ve hücreye atılarak 
sorgulandığını bildirdi. Kaldığı dört gün boyunca kaba dayak ve hakaretlere maruz kaldığını anlatan Göksoy, kendisine psikolojik baskı 
uygulandığını beyan etti. Göksoy, 30 Aralık günü tutuklandı. 
 
Metin Baran 
31 Aralık günü gözaltına alınan ve 1 Ocak günü tutuklanan Metin Baran, Ofis semtindeki Sanat Sokağında yapılan yılbaşı kutlamalarına 
yapılan baskında polislerin ellerindeki telsizle yüzüne ve kafasına kanayıncaya kadar vurduklarını ve olay yerinde bırakıldığını bildirdi. Önceden 
HADEP yöneticiliği yaptığını söyleyen Baran, arkadaşlarınca götürüldüğü hastanede yüzündeki yaralara dikiş atıldıktan sonra ifadesi alınırken 
içeriye gelen güvenlik şube amirinin kendisini gözaltına aldığını ve sorgu süresince hakaretlere ve kötü muameleye maruz kaldığını beyan etti.  
 
Can Yüce 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Can Yüce, 11 Aralık günü evine gelen kişiler tarafından alınıp bir araca konulduktan sonra kafasına bez torba 
geçirildiğini ve bir saatlik yolculuk sonrası götürüldüğü yerde bir odaya kapatıldığını  ve dayak atıldığını, tazyikli suyla ıslatıldığını bildirerek 
işkence gördüğünü söyledi. Vücuduna elektrik verildiğini de belirten Yüce, başındaki torbanın hiç çıkarılmadığını ve öldürülmekle tehdit 
edildiğini beyan etti.   
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I.7.2. Tehdit Edilen- Ajanlık Yapmaya Zorlananlar 
 
8 Ocak günü, Urfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyündeki yakınlarını ziyarete gitmekte olan  A.Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, köyün 
girişine barikat kuran güvenlik güçlerince tehdit edildi. Yakınları,  jandarma komutanının, Öcalan’ın köydeki eski evlerini onarmaya ve 
yerleşmesine izin vermeyeceğini kaydettiğini  ifade ettiler.  
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Şükrü Abay, son yirmi gün içinde kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce sıkça ev ve cep telefonundan 
arandığını , muhbirlik yapması konusunda baskı uygulandığını açıkladı. 
 
ĐHD Đstanbul şubesinde bir açıklama yapan Atılım gazetesi dağıtımcısı Günaydın Akar, 5 Şubat günü, bir kaç arkadaşıyla  Alibeyköy’de gazete 
dağıtırken sivil polislerce engellenerek tehdit edildiğini ve kendisine ajanlık  dayatıldığını bildirdi.  
 
Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne, “Kürtçe seçmeli ders” istemli dilekçe veren öğrencilerden Hüseyin Güzel, gözaltında tehdit 
edildiğini, ajanlığa zorlandığını, özgeçmişinin altına zorla “polise yardımcı olacağı” yönünde  yazılan ifadenin tehditle kendisine imzalatıldığını 
açıkladı.  
 
Ağrı’nın Diyadin ilçesinde savcılığa başvuran belediye meclisi üyesi HADEP’li Orhan Tunç, oğluna Kürtçe ad verdiği için , ilçenin kaymakamı 
tarafından tehdit edildiğini bildirerek suç duyurusunda bulundu. 
 
Antalya’da Alınteri gazetesi okuru Ersoy Şahin, kent girişinde jandarmalar tarafından gözaltına alınarak iki  gün süreyle sorgulandı. Gazete 
merkezinden yapılan açıklamada, Şahin’in tehdit edildiği ve psikolojik baskıya maraz kaldığı bildirildi.  
 
ĐHD Đzmir şubesinde basına açıklama yapan Deniz Yılmaz adlı kişi, Konak meydanında yürürken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 
sorgulanıp tehdit edildiğini  açıkladı. Yılmaz,   verilen telefon numarasından kendilerini aramasını istediği kişilerin , kendisiyle sıkça 
görüşeceklerini söylediklerini ifade etti. 
 
Aydın Kuşadası’nda,  HADEP ilçe örgütü gençlik kolu üyeleri Murat ve Fedai Taş, sivil polisler tarafından Parti’de çalışmamaları yönünde 
tehdit  edildi.  
 
Bolu’da Đ. Baysal Üniversitesi öğrencisi 16 kişi, Đsrail’in Filistin’e saldırısını protesto gösterisi yaptıktan sonra, rektörlüğün şikayeti üzerine 
üniversitenin yerleşkesindeki karakola çağrılarak tehdit edildi. Jandarmalarca sorgulanan öğrencilere hangi mezhepten oldukları yönünde 
sorular sorularak baskı yapıldı. 
 
Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) genel sekreteri Tekin Tangün’ün kimliği belirsiz kişilerce sıkça tehdit edildiği açıklandı. Halkın 
Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Armutlu’da gözaltına alınan F. Adıyaman adlı kişiye de Tangün’ün öldürüleceğinin söylendiği belirtildi 
ve yaşamının tehlike altında olduğu  kaydedildi.    
 
Nisan Ayında ĐHD Mardin Şubesine başvuruda bulunan Tacettin Üstündağ, yaptığı başvuruda 1995 yılında güvenlik kuvvetlerince evine baskın 
düzenlendiğini, baskın sırasında 10  yaşındaki oğlunun boyun bölgesinin güvenlik kuvvetlerince darp edildiğini, doktora gittiklerini ve rapor 
aldıklarını konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını; ancak şu ana kadar hiçbir gelişmenin olmadığını ve bunun üzerine tekrar 
savcılığa başvurduğunu, dosyanın kaybolduğu şeklinde kendisine bilgi verildiğini belirterek, yargılanmanın yetersiz olduğundan yakındı. Konu 
ile ilgili Adalet Bakanlığına başvuran Üstündağ, güvenlik kuvvetleri tarafından sürekli olarak tehdit edildiği ve takip edildiğini belirtti.  
 
Siirt’te JĐTEM elemanları tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Müjdat Sevgi adlı kişiye, sorgu süresince tehdit edildi.  Siirt Cezaevi’ndeki 
tutuklular tarafından yapılan açıklamada, beş gün gözaltında tutulan Sevgi’ye ajanlık yapması için baskı yapıldığı bildirildi.  
 
ĐHD Elazığ Şubesine başvuran Rüştü Sertkaya adlı kişi HADEP Kovancılar Đlçe Örgütüne binasını verdiği gerekçesiyle güvenlik güçlerince 
tehdit edildiğini bildirdi. 
 
ĐHD Đzmir şubesinde basına açıklama yapan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği  (TAY-DER) yöneticisi Enterili, 27 Haziran günü Basmane 
PTT’si önünde otobüs beklerken kendisine ajanlık teklif edildiğini açıkladı. Enterili, yanına gelen dört kişinin kendisini zorla bir araca 
koyduklarını ve bir birahanede para karşılığında  dernek faaliyetleri hakkında bilgi vermeye zorlanarak tehdit edildiğini bildirdi.  
 
Güvenlik kuvvetlerinin 27 Haziran günü Van ili Başkale ilçesine bağlı Bilgeç Köyüne düzenledikleri baskında  köy muhtarına hakaret ve 
tehditlerde bulundukları ve köylülere ait 4- 5 bin koyuna da kaçak oldukları gerekçesiyle el koydukları belirtildi. 
 
Haziran ayı içerisinde ĐHD Siirt Şubesine yaptığı başvuruda Müşerref Kayra Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyün de ikamet ettiğini, köy 
korucuları tarafından rahatsız edildiğini, köyü terk etmesi yönünde tehditlere maruz kaldığını belirtti. Ayrıca Yerliçoban (Küşe) ile  Bozatlı 
(Basne) köyleri sakinlerinin koruculuk dayatmasına maruz kaldıklarını belirtti.  
 
Ali Rıza Becerikli, 1985 Bingöl Genç ilçe nüfusuna kayıtlı. Yedinci Gündem Gazetesi dağıtımcısı. 8 Haziran günü Genç ilçe merkezinde 
gözaltına alınan Becerikli, gözaltı süresince muhbirlik yapmaya zorlandığını, gazete satmaması yönünde tehditlere, küfür ve hakaretlere maruz 
kaldığını belirtti.  
 
Alattin Sayak, Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyünde ikamet eden Sayak, 19 Haziran günü yaptığı başvuruda Yeşil Kart için miracaat 
ettiğini ancak rütbesi tespit edilemeyen Ali isimli asker tarafından başvurusunu geri alması için tehdit edildiğini belirtti.  
 
23 Haziran günü gözaltına alınan Yılmaz Armutçi (1986), M. Kamil Ataş (1984) ile Mithat Oğuz (1983), gözaltı süresince HADEP’e 
gitmemeleri yönünde tehditlere maruz kaldıklarını, dağa gitmeleri yönünde baskıya uğradıklarını belirterek, küfür ve hakaretlere maruz  
kaldıklarından yakındılar.  
 
Eser Budan, 24 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Bingöl il merkezinde polis olduklarını belirten iki sivil giyimli kişi tarafından bir araca zorla 
bindirilerek mezarlığa götürüldüğünü, burada HADEP’e gitmemesi, dağa çıkması, gitmemesi halinde öldürüleceği yönünde tehditlere maruz 
kaldığını belirtti.  
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Anadilde eğitim talep ettiği gerekçesiyle Mardin ili Çubuk mahallesindeki evinden gözaltına alınan Hıdır Ercan adlı kişi, kendisinin ve ailesinin 
sürekli olarak güvenlik kuvvetleri tarafından tehdit edildiğini belirterek can güvenliğinin olmadığı konusunda şikayette bulundu. 
 
Mardin ili Derik ilçe merkezinde koruculuk yapan Abdülaziz Danış ve Ekrem Tekin adlı kişiler, Botaş Jandarma Karakolu yetkilileri tarafından 
tehdit edildiklerini belirttiler. Tekin, karakol komutanının kendisinden rüşvet istediğini, vermediğinden dolayı da kendisine baskı uygulandığını 
belirtti.  
 
Diyarbakır’da bir basın toplantısı yapan Eğitim Sen yöneticileri ve KESK şubeler platformu, Eğitim Sen şube başkanı Abdullah Demirbaş’ın 
ölümle tehdit edildiği bildirildi. Açıklamada, bazı internet sitelerinden Demirbaş’a ve Eğitim Sen’e yollanan  TĐT (Türk Đntikam Tugayı) imzalı e-
maillerde, “Türk ırkı yaşasın, Kürtlerin kafatası hacmi 45 inçi geçmez, aşağılık pis Kürtler Allahın lanetlediği hilkat garibeleridir, en iyi Kürt ölü 
Kürttür, er-geç ait olduğunuz yere gideceksiniz” gibi ifadelerin kullanıldığı  belirtildi.  
 
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, EMEP ilçe örgütü yöneticisi M. Ali Gür  jandarma ve polis tarafından baskı gördüğünü ve ajanlık teklif edildiğini 
açıkladı. Esnaflık yapan ve bazen askeriyeden ihale alan Gür, işyerine gelen sivil giyimli kişilerin, “Bakanlıkta görevli olduklarını ve kendisine 
yardımcı olmak istediklerini söylediklerini, verdikleri bir adrese gittiğini, buradakilerin binanın MĐT’e ait olduğunu söylediklerini ve sorgulandığını 
anlattı. Gür, EMEP’ten ayrılmasının istendiğini ve işbirliği teklifinde bulunulduğunu, reddetmesi halinde kendisine ve ailesine zarar verileceğinin 
söylendiğini ifade etti.  
 
Van’da Tabipler Odası Başkanı Dr. Şaban Şimşek, tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Şimşek yaptığı açıklamada, sürgünlerin yarattığı 
yıkımları dile getirdiği  basın toplantısından sonra , kendisini arayan birçok kişi ve kurum temsilcisi tarafından tehdit edildiğini ve hakaretler 
edildiğini söyledi.  
 
Siirt’in Eruh ilçesinde HADEP ilçe örgütü başkanlığına seçilen Mahfuz Atabay, birkaç kez Emniyet Müdürlüğü  ilçe tabur komutanlığına 
çağrılarak tehdit edildiğini bildirdi. Atabay yaptığı açıklamada, Partiden istifa etmelerinin istendiğini, ilçe örgütü binasının açılışını yaptıkları 
takdirde ağır şekilde cezalandırılacakları tehdidinin yapıldığını açıkladı. 
 
ĐHD Adana şubesine başvuran Kıymet Erenler,  iki yıl önce tutuklandıktan sonra serbest kalan ağabeyi Ali Erenler ile ilgili sıkça Şakirpaşa 
karakoluna çağrılarak, ağabeyinin nerde olduğunun sorularak taciz edildiğini, ”yasadışı bir faaliyete katılması halinde”  kendisine ve ailesine 
zarar verecekleri yönünde tehdit edildiğini bildirdi. Zeki Turan adlı kişi de, 28 Ağustos günü evine gelen polisler tarafından tehdit edildiğini ve 
kenti terk etmesi yolunda uyarıldığını açıkladı.  
 
Ömer Tekin, 9 Ağustos günü Nusaybin ilçe çıkışında gözaltına alınan ve 13 Ağustos günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tekin, 29 
Ağustos günü  cezaevinde ĐHD Mardin Hukuk Komisyonu ile yapılan görüşmede, kendisine atıfta bulunan suçlamaları kabul etmediği için 
ailesinin öldürüleceği yönünde tehditlere, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını, gözleri bağlı bir şekilde kendisine zorla belge imzalatıldığını 
belirtti.  
 
4 Eylül günü ĐHD Đstanbul şubesinde bir açıklama yapan Servet Demirpençe, iki aydır muhtelif zamanlarda  takip edildiğini ve yaşamından 
kaygı duyduğunu açıkladı. Altı yıl süreyle çeşitli illerde Atılım gazetesi temsilciliği yaptığını anlatan Demirpençe, Şahin marka 34  FFS 27, 
Brodvay marka 34 LĐV 88 plakalı araçların kendisini  Okmeydanı ve başka yerlerde izlediğini ve araçtakileri teşhis edebileceğini bildirdi. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Fırat’ta Yaşam gazetesi muhabiri Ahmet Ün, 4 Eylül günü  kendilerini JĐTEM elemanı olarak tanıtan 
kişilerce  kaçırıldığını ve ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Ün, kendisine gazetenin hangi örgütle ilişkisi olduğu  ve neden gazetede çalıştığı 
yönünde sorular sorulduğunu  söyledi ve avukatı S. Yurttaş aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. 
 
Diyarbakır’da sekiz yıl önce kaçırılan ve haber alınamayan Ali Tekdağ’ın eşi Hatice Tekdağ, kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini 
açıkladı. Eşinin kaybından dolayı Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi’ne (AĐHM)  başvurusu olduğunu söyleyen Tekdağ, davadan vazgeçmesi 
için rahatsız edildiğini, evlerinin kapısının bazı geceler çalındığını  bildirdi ve suç duyurusunda bulundu. 
 
ĐHD Elazığ şubesine başvuran Şükrü Bilen, ikamet ettiği Tunceli’nin Mazgirt ilçesi Darıkent bucağında, korucular tarafından tehdit edildiğini ve 
defalarca hakarete maruz kaldığını bildirdi.  
 
ĐHD Bingöl şubesine başvuran Mehmet Çiçek, Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Gökhan adlı sivil polis tarafından tehdit edildiğini açıkladı. 
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran HADEP kadın kolu üyesi Sabahat Kızılkaya, Bağcılar ilçe örgütü yöneticisi A. Rahman Karakaş ile seçim 
çalışmaları nedeniyle gittikleri muhtarlıktan gözaltına alındıklarını  tehdit edilerek ajanlık teklifinde bulunulduğunu , HADEP’lilerin yaptığı 
çalışmalar konusunda bilgi vermeye zorlandıklarını söyledi.  
 
10 Eylül günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda Mehmet Ötenkuş, 3 Eylül günü ikamet ettiği Diyarbakır ili Hazro ilçesinin Varıncak 
köyünde, misafir olarak kardeşi Abdullatif’in evine gittikten sonra kendi evine sivil giyimli, kimliklerini göstermeyen kişiler tarafından baskın 
düzenlendiği, evde bulunan aile fertlerine tehdit ve hakarette bulunulduğu ve kendisinin Saraykapıdaki askeri birliğe giderek Azad Astsubay ile 
görüşmesini gerektiğini belirterek ayrıldığını belirtti. Ötenkuş, olaydan sonra evinin ayrıca 4-5 defa telefon açıldığını ve karakola gelmesi 
istendiğini, bunun üzerine 4 Eylül günü Saraykapı Jandarma Karakolu’na gittiğini; ancak Azad  adında bir Astsubayın olmadığını ve kendilerinin 
telefon açmadıklarını belirttiklerini iletti. 5 Eylül günü tekrar telefonla arandığını ve Karakola istendiğini belirterek, hayatından endişe ettiğini 
aktardı.  
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Semiha Türk, 14 Eylül günü evlerini polisçe basıldığını ve eşi Semih Mutlu’nun sorulduğunu, ölümle tehdit 
edildiğini bildirdi. 
 
5 Eylül günü Ankara’da Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Ahmet Yıldırım, polisler tarafından tehdit edilerek ajanlığa zorlandı. ĐHD Ankara şube 
başkanı Ender Büyükçulha yaptığı açıklamada, Akdere muhtarlığına çağrılan Yıldırım’ın siyasi polisler tarafından bir apartman boşluğuna 
götürüldüğünü ve burada kendisine ajanlık yapması  yönünde teklifte bulunulduğunu söyledi. 
HADEP Bingöl Gençlik Kolları üyesi Mehmet Çiçek, 25 Eylül günü ĐHD Bingöl Şubesine yaptığı başvuruda, Bingöl Emniyet Müdürlüğü TEM 
Şubesinde görevli Gökhan isimli sivil polis tarafından tehdit edildiğini belirtti. 
Tunceli ili Mazgirt ilçesi Darıkent bucağında ikamet eden Şükrü Bilen, aynı köyde ikamet eden korucular tarafından tehdit edildiğini ve çeşitli 
tarihlerde hakaretlere uğradığını belirtti. 
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1950 Siirt ili Pervari ilçe nüfusuna kayıtlı Sait Dündar, 7 Ekim günü ĐHD Siirt Şubesine yaptığı başvuruda, 15 yıldan beri fahri imamlık yaptığı 
Pervari’nin Gümüşören Köyünde karakol tarafından çağrıldığını, HADEP üyesi olduğu gerekçesiyle köyü terk etmesi yönünde tehdit edildiğini 
belirtti.  
 
Siirt Belediyesi’nde itfaiye eri olarak görev yapan  Beşir Özalp adlı kişi de, bir süreden beri itfaiyenin telefonundan aranarak  tehdit edildiğini,  
küfür ve hakaretlere maruz kaldığını bildirdi.  
 
7 Ekim 2002 tarihinde ĐHD Siirt Şubesine başvuran 1950 Pervari/Siirt doğumlu Sait Dündar, 13 yıldır fahri imamlık yaptığı Pervari’nin 
Gümüşören Köyü karakolu tarafından çağrıldığını, HADEP üyesi olduğu gerekçesiyle köyü terk etmesi yönünden tehdit edildiğini bildirdi. 
 
12 Ekim günü Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, ANAP ve Ak Parti konvoylarının önünden geçtiği DEHAP ilçe örgütü binasının önünde barikat 
kuran güvenlik güçlerinin ablukaya son vermeleri için Emniyet Müdürlüğü’ne giden DEHAP ilçe örgütü başkanı Ali Özbay, dönüşünde Terörle 
Mücadele Şubesi’nde görevli  sivil giyimli bir polis  tarafından tehdit edildi. “Kendisiyle sonra görüşüleceği, yaşatılmayacağı” söylenen Özbay, 
savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.  
 
30 Ekim günü Mardin’de, ĐHD şube sekreteri Serdar Kılınçaslan’ın babası Bektaş Kılınçaslan, jandarma karakoluna çağrılarak, oğlunun 
faaliyetlerine engel olması konusunda tehdit edildi.  
 
4 Ekim günü Bingöl’de, Özgür Gündem gazetesi dağıtmakta olan Eser Buldan, iki sivil polis tarafından zor yoluyla bir araca konularak  tehdit 
edilip hakarete maruz kaldı ve kendisine ajanlık teklifinde bulunuldu.  
 
Erhan Yılmaz 24 Ekim 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu: “22 Ekim günü sabah saatlerinde 
işyerime gelen Belde Jandarma Karakoluna bağlı askerler beni yanlarına alarak Belde Karakoluna, Yüzbaşının yanına götürdüler. Yüzbaşı, 
“sen ne yapmışsın” dedi. Ben de Mart ayında motosikletle bir kaza yaptığımı, daha sonra ehliyetsiz araç kullandığım gerekçesiyle 
cezalandırıldığımı ve cezamın infaz edildiğini söyledim. Bana kendileriyle çalışmamı teklif ettiler, reddettim. Daha sonra kimliğimi alarak bazı 
işlemler yapılacağı, akşam saatlerinde geri gelip kimliğimi alabileceğimi söyleyerek serbest bıraktılar. Akşam saatlerinde kimliğimi almaya gittim 
ancak işlemlerin bitmediğini, bittiğinde kendilerinin bana haber vereceğini söyleyerek geri gönderdiler.  23 Ekim 2002 günü işyerime gelen 
güvenlik görevlileri beni tekrar Belde karakoluna götürdüler. Yaklaşık iki saat bekletildikten sonra sivil giyimli üç güvenlik görevlisi tarafından bir 
odaya götürüldüm. bu güvenlik görevlileri beni daha önce gözaltına alan güvenlik görevlileriydi.  Bana kendilerini tanıyıp tanımadığımı sordular 
ve bana daha önceden yalan söylediğim iddia edilen boş bir kağıt imzalattıklarını, eğer bunu içeri verirlerse beni öldüreceklerini belirttiler. 
Telefon numaramı istediler. Ev numaramı vermemi benimle görüştüklerini kimsenin bilmesini istemediklerini, beni aradıklarında kendilerine 
DEHAP ve HADEP hakkında bilgi vermemi  söylediler. Eğer vermezsem beni öldüreceklerini, 24 Ekim günü kendileri ile On Gözlü Köprüde 
görüşmemi, eğer gitmezsem beni öldürecekleri yönünden tehdit ettiler.”  
 
1954 Gerçüş nüfusuna kayıtlı Süleyman Rüzgar 30 Ekim 2002 günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, ikamet ettiği Bismil ilçesine 
bağlı Kavuşak köyüne DEHAP milletvekillerinin yapmış oldukları ziyaret esnasında kendilerinin de misafir perverliklerini göstermek amacıyla 
kendilerini evlerine davet ettikleri ve gelen konvoyu karşıladıklarını, DEHAP konvoyunun köyde çıkması ardından köy muhtarı Adil Demir’in 
kendisini yanına çağırarak köyü üç  gün içende terk etmeleri şeklinde tehdit ettiğini, köy muhtarının aynı zamanda korucu olduğunu belirtti. Can 
güvenliğinin olmadığından dolayı üç gün içinde köy terk etmek zorunda kalacağını, aynı zaman da DEHAP üyesi olduğunu, ve üyesi olduğu bir 
partiye karşı sadece görevini yerine getirdiğini belirterek can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.  
3 Kasım seçimlerde DEHAP gözlemcisi olarak Bingöl ili Genç ilçesi Kepçeli köyünde görevli olan 1968 doğumlu Yılmaz Ayman, 4 Kasım günü 
ĐHD Bingöl Şubesine yaptığı başvuruda tasnif esnasında DEHAP oylarının uzman çavuş ve jandarmalar tarafından yakılmak istenmesine karşı 
çıktığı için tehdit edildiğini ve köyüne gidemediğini bildirdi.  
 
Abdullah Çelebi, 5 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu; “3 Kasım Genel seçimlerinden bir hafta 
önce, ikamet etmekte olduğum Bismil ilçesine bağlı Şentepe Köyündeki, Ahmetli Karakoluna bağlı güvenlik kuvvetleri gelerek DEHAP’a oy 
verilmemesi yönünde tehditlerde bulundular. Seçimden bir gün önce DEHAP müşahitleri gelerek evimde misafir olarak kaldılar. O gece evim 
Ahmetli Karakolu görevlileri tarafından gözetim altında tutuldu. Seçim günü DEHAP’a fazla oy çıkması sonucu Uzman Çavuş sinirlenerek 
“Bütün çabamız boşa çıktı” diye köylülere bağırmaya başladı. 4 Kasım günü babamı karakola çağırmaları üzerine babam karakola gitti.  
Karakolda babama beni sormuşlar ve 5 Kasım günü karakola gitmem istenmiş. Babam nedenini sorunca “Kendisi gelsin” diyerek üzerine 
bağırmışlar.  Hangi gerekçe ile beni çağırdıkları konusunda bir bilgi sahibi değilim. Hayatımdan endişe duymaktayım.”  
 
ĐHD Đzmir şubesinde basına açıklama yapan Özgür Kadının Sesi dergisi temsilcisi Dürdane Süren, kendilerini asayiş polisi olarak tanıtan 
kişilerce rahatsız edildiklerini açıkladı. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Süren, son olarak gelenlerin, 
çalışanları olmayan birini sorduklarını ve dergi adı altında farklı işler yapmakla itham ve tehdit edildiklerini söyledi. 
 
Đstanbul’da, avukat Erdal Tuncel, aranan  iki kardeşini sakladığı iddiasıyla evine baskın yapan Terörle Mücadele şubesi ekiplerince ölümle 
tehdit edildiğini açıkladı. Tuncel, Özgür Gündem gazetesi okumaması, HADEP’le ilişiğini kesmesi, DGM’lerdeki siyasi davalara girmemesi 
yönünde uyarıldığını, aksi halde “faili meçhul”e kurban olabileceği  tehdidine maruz kaldığını söyleyerek, suç duyurusunda bulundu. 
 
Bingöl ili Genç ilçesinde Yeniden Özgür Gündem gazetesinin dağıtımcısı olarak görev yapan Ferhat Berk, 10 Kasım günü  sivil giyimli Polis 
memurları tarafından sözlü hakarete uğradığını ve bir daha Genç ilçesinde bu gazeteyi satmaması yönünde tehdit edildiği belirtti. 
 
ĐHD Ankara şubesine başvuran üniversite öğrencisi Barış Demirci,  kaldığı eve  bir süreden beri kimliğini ve birimini açıklamayan sivil polislerin  
geldiğini, yasal izin ve gerekçe göstermeden evde dolaştıklarını açıkladı. Evde bulunmadığı bir günde de, ev arkadaşlarına kendisini 
sorduklarını ve gözaltına almakla tehdit ettiklerini bildiren Demirci, son ziyaretlerinde polislerin Çankaya Emniyet Müdürlüğüne gelmelerini 
istediğini, ancak avukatlar aracılığıyla aranan Emniyet Müdürlüğü’nden  konu hakkında bilgilerinin olmadığı şeklinde yanıt verildiğini ifade etti.  
 
ĐHD Antep şubesinde basına bir açıklama yapan Mehmet Görür, 24 Kasım günü sivil giyimli polislerce kaçırılarak  zorla bindirildiği bir araçla 
bilmediği bir yere götürüldüğünü ve kendisine ajanlık yapması konusunda para teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Görür, kendisinden ĐHD ve 
Atılım gazetesi bürolarına gidip gelerek, buralardan haber getirmesinin istendiğini  söyledi.  
Mehmet Görür, 24 Kasım 2002 günü ĐHD Antep şubemizden çıktıktan sonra güvenlik kuvvetleri tarafından kimlik kontrolüne tabi tutulduğunu, 
yanında durdurulan sizil bir araca zorla bindirildiğini, Oğuzeli ilçe çıkışındaki bir lokantada indirilerek söz konusu polisler tarafından ajanlık 
yapması yönünde zorlandığını belirtti.  
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17 Kasım günü Tel Aviv- Đstanbul seferini yapan Đsrail havayollarına ait uçağı kaçırma girişiminde bulunmakla suçlanan Filistin asıllı Đsrail 
yurttaşı Tevfik Fukra, gözaltında polislerce “hadım edilmekle” tehdit edildiğini bildirdi. Bir Đngiliz gazetesinin, Đsrail’de yayınlanan Ha’eretz 
gazetesine dayanarak verdiği habere göre Fukra, Türk polisinin kendisine,”bizimle işbirliği yapmayanları hadım ediyoruz” diyerek tehdit 
ettiklerini belirterek, onların duymak istediği şeyleri söylediğini ve suçu üstlendiğini açıkladı.  
 
ĐHD Mardin şubesine başvuran  Yılmaz Ayhan, DEHAP gözlemcisi olduğu  seçimlerde oyların tasnifi sırasında DEHAP oylarının uzman çavuş 
ve jandarmalarca yakılmak istenmesine direndiği için tehdit edildiğini, bu yüzden, kaldığı Kepçeli köyüne gidemediğini bildirdi.  
 
ĐHD Bingöl şubesine başvuran Özgür Gündem gazetesi dağıtımcısı Ferhat Berk, 10 Kasım günü Genç ilçesinde, sivil giyimli polislerce sözlü 
hakarete uğradığını ve gazeteyi satmaması yönünde tehdit edildiğini açıkladı. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Münir Şen, ikamet ettiği Bismil’in Harmanlı köyünde 5 Kasım günü muhtarlığa çağrılarak, 20 yıldan beri 
hayvan gübresi döktüğü yeri terk etmesinin istendiğini, neden olarak da DEHAP’a oy vermesi olduğunun söylendiğini, ertesi gün de  tarlasında 
çalışırken muhtarlıktan iki aza ile birlikte gelen bir grup asker tarafından tehdit edildiğini ve karakola götürülerek içeriğini bilmediği bir kağıt 
imzalattırıldığını bildirdi. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran M. Şaydin Çatak, ikamet ettiği Hazro’da, ilçe jandarma komutanlığına 18 Kasım’dan beri sıkça çağrıldığını 
ve alıkonulduğunu, gerekçe gösterilmeden karakolda görevli korucuların evine sıkça geldiklerini ve karakola çağrıldığının söylendiğini bildirdi.  
 
ĐHD Adana şubesine başvuran Vural Şeflik, 16 Kasım günü sivil giyimli üç polis tarafından kimliği sorulduktan sonra  bilmediği bir yere 
götürüldüğünü ve sorgulanarak tehdit edildiğini açıkladı. Üstünde çıkan ĐHD kimliğinden dolayı polislerin tavırlarının daha da sertleştiğini 
anlatan Şeflik, bu tür yerlere gitmemesi  yolunda da uyarıldığını, aksi halde  “sonunun iyi olmayacağı”nın belirtildiğini bildirdi.  
 
ĐHD Adana şubesine başvuran Hasat gazetesi sahibi Koray Önal ve yazıişleri müdürü Kemal Gürsoy, gazetenin eşya ve demirbaşlarını geçici 
olarak bıraktıkları Türkmen gazetesinin binasının basılması üzerine gözaltına alınıp sorgulandıklarını, 19 Aralık cezaevleri operasyonlarının 
yıldönümü nedeniyle DHKP-C’nin eylem hazırlığında olduğu ve Hasat gazetesinin yönlendirici olduğu yolunda komplo teorilerinin yer aldığı bir 
takım kağıtları imzalamaya zorlandıklarını ve tehdit edildiklerini açıkladılar  
 
ĐHD Đzmir şubesine başvuran Vesö Orhan, 5 Kasım günü  maç seyretmek için kahvehaneye gitmek üzere evden çıkan  oğlu Halil Orhan’ın 
yolda polisler tarafından durdurularak gözaltına alındığını ve Yamanlar Polis Karakolu’na götürülerek, kırılan okulun camlarını kimin kırdığını 
söylemesi yönünde tehdit edildiğini ve psikolojik baskıya maruz bırakıldığını bildirdi.  
 
ĐHD Đzmir şubesine başvuran M. Emin Đnan, çalıştığı boya fabrikasından ayrılmadan önce müdür ile tartıştıktan sonra jandarmaların eve 
gelmesinden sonra olayın yatıştığını, ancak 3 Kasım seçimlerinden sonra  tanımadığı kişilerin sıkça evine gelerek  yiyecek ve benzeri şeylerle 
para bırakarak kendisine ajanlık dayattıklarını açıkladı. Sıkça geleceklerini söyleyen kişilerin kendisine, HADEP’e üye olduğunu bildiklerini 
söyleyerek  Partide olup bitenlerle ilgili bilgi vermesi yönünde tehdit  ettiklerini ve karşılığında  para vereceklerini belirttiklerini ifade etti. 
 
26 Kasım 2002 tarihinde ĐHD Siirt Şubesine başvuran 1972 Siirt Baykan ilçesi doğumlu Mehmet Ali Đvdil, yeşil kart almak için gittiği Veysel 
Karani Jandarmasında görevli Uz.J.Kad.Çvş. Đbrahim Ural’ın “seçimlerde oyunu DEHAP’a vermişsin, çocuklarının isimleri terörist isimleri, sizler 
ermenisiniz, şerefsiz, namussuz, git yeşil kartınızı DEHAP versin” gibi hakaretlere maruz kaldığını ve yeşil kartın verilmemesi için getirdiği 
şahide okutulmadan 800 milyon aylık gelir yazılan bir dilekçe imzalatıldığı ve Baykan Jandarmasına gönderdiklerini oradakilerin “git bunu 
değiştirsin gel, sana verelim” dediklerini, birkaç defa gittiği halde dilekçeyi değiştirmediğini ve oradan kovulduğunu beyan etmiştir.  
 
Mardin’de ĐHD şube sekreteri Bektaş Kılınçaslan, çağrıldığı Bektaş Jandarma Karakolu’nda, geçen ay kendisine saldıran ANAP milletvekili 
adayının yakınları tarafından, kendileri hakkında yaptığı suç duyurusunu geri almasını, aksi halde kendisini öldürecekleri yolunda tehdit edildi.  
 
Bursa’da Demokratik Halk Partisi (DEHAP) gençlik kolu üyesi Ergin Güven, polis tarafından kendisine ajanlık teklif edildiğin söyledi. 15 Aralık 
günü işyerine gelen  polislerin, patronuyla konuştuktan sonra kendisini dışarı çıkardıklarını anlatan Güven, Özgür Gündem gazetesi okuyup 
okumadığı , MED TV izleyip izlemediği yönünde sorgulandığını, kendileriyle işbirliği yapmaması halinde işsiz bırakılmakla tehdit edildiğini  
açıkladı.  
 
Đstanbul’da Sabri Gedik adlı kişi, iki yıl önce evden ayrılan kızı Birsel ile ilgili, polislerin sıkça evine geldiğini, eşi ve oğluyla gözaltına alınıp  
rahatsız edildiklerini açıkladı.Gedik, kızının iki yıl önce bildiri dağıtmaktan gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra haber alamadıklarını ve yerini 
bilmediklerini söylemelerine karşın, taciz ve tehditlerin sürdüğünü  belirtti.  
 
Adana’da dört yıl önce  tecavüzlerine uğradığı polisler  hakkında AĐHM’de dava açın Kaze Özlü, davasını geri çekmesi yönünde polis 
tarafından tehdit edildiğini  açıkladı. Özlü, 28 Aralık günü evine gelen polislerin  kendisine baskı uyguladığını, savcılığa suç duyurusunda 
bulunmasına rağmen bir sonuç alamadığını  söyledi.  
 
ĐHD Siirt şubesine 16 Aralık günü  başvuran Eğitim Fakültesi öğrencisi Abdulselam Uygun, iki haftadan beri  sivil polisler tarafından rahatsız 
edildiğini, kendisinden ajanlık yapmasını istediklerini ve bu yönde tehdit ettiklerini bildirdi.  
 
16 Aralık 2002 tarihinde ĐHD Siirt Şubesine başvuruda bulunan 1977 Eruh doğumlu Abdülkadir Dayan,1999 yılından bu yana polisler 
tarafından ajanlık yapması yönünde tehdit edildiğini, son olarak da 12 Aralık 2002 tarihinde  evinin önünde bekleyen sivil polisler tarafından 
durdurularak “HADEP ve DEHAP’ta olan bitenleri gelip bize söyleyeceksin, seni çağırdığımızda hemen geleceksin yoksa babanın emekli 
maaşını keseriz, sizleri perişan ederiz, sana zarar veririz” dediklerini ve ev telefonundan sürekli rahatsız edildiğini beyan etmiştir. 
 
ĐHD Adana Şubesine başvuran Mahir Tahran, 17 Aralık günü pasaport işlemleri için gittiği Emniyet Müdürlüğü pasapot şubesinde gözaltına 
alınıp sorgulandığını, gece boyu nezarethanede tutulduğunu, ve ĐHD’ye üye olup olmadığı sorularak tehdit ve psikolojik baskıya maruz 
kaldığını bildirdi.  
 
ĐHD Đzmir şubesine başvuran Serkan Okumuş, 13 Aralık günü evinden gözaltına alınarak  götürüldüğü Bozyaka Terörle Mücadele Şubesi’nde, 
bazı eylemlere katılmakla itham edilerek tehdit edildiğini, ve adları verilen üç kişi hakkında bilgi vermeye zorlanarak muhbirliğe zorlandığını 
bildirdi. Hüseyin Manduz da, aynı gün işyerinden alındığı gözaltında, sorgulandığı Bozyaka’da, A. Öcalan’a uygulanan tecrite karşı yapılan 
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bombalı pankart ve duvarlara yazı yazma eylemlerine katılmakla itham edildiğini ve DEHAP gençlik kollarında çalıştığının bilindiği söylenerek 
tehdit edildiğini açıkladı.  
 
I.7.3. Güvenlik Güçlerinin Toplumsal Gösterilerde Aşırı Güç Kullanımı ve Müdahalesi Sonucunda 
Yaralananlar 
 
25 Ocak günü Siirt il merkezinde,  gözaltında kaybedilen HADEP Cizre il yöneticilerinin gözaltında kaybedilişlerinin yıldönümü nedeniyle basın 
açıklaması yapan Partililere saldırı yapılarak müdahale edildi. Olayda 8 kişi yaralandı. Diyarbakır ilinde de aynı nedenle yapılan gösteriye 
saldırıda, HADEP’li 5 kişi yaralandı.  
 
21 Mart günü Ankara’da, Ankara’da A. Đpekçi parkında düzenlenen Newroz bayramı gösterilerine güvenlik güçlerinin saldırısı sonucu çıkan 
olaylarda, ĐHD Ankara şube yöneticisi Saadet Erdem , dayak sonucu yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Başına 5 dikiş atılan Erdem’e 
Adli Tıp tarafından 7 günlük rapor verildi. 
 
20 Mart günü Đstanbul’da, Newroz bayramı nedeniyle Aksaray Vatan caddesindeki Edirnekapı minibüs durağında  ateş yakarak toplanan kitleye 
güvenlik güçlerince gözyaşartıcı bomba kullanılmak suretiyle müdahalede edilerek saldırıldı. Olayda Birhan Cengiz ve Çiçek Yonga adlı kişiler  
şarapnel ve kurşun isabeti sonucu yaralandı ve Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı gün Gaziosmanpaşa Karayolları mahallesi ve civar 
yerlerde ateş yakarak kutlama yapmak isteyen gruplara müdahale sonucu çıkan olaylarda 21 kişi daha yaralandı.  
 
1 Nisan günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, aylardır ücret alamadıkları gerekçesiyle toplanıp il merkezine yürüyüşe geçen yüzlerce  işçi ve 
belediye başkanlarına güvenlik güçleri müdahale ederek saldırdı. Olayda 2 işçi yaralandı.  
 
13 Nisan günü Đstanbul Eminönü’nde, tezgahlarının belediye tarafından kaldırılmasını protesto için gösteri yapan  seyyar satıcılara güvenlik 
güçlerince müdahale edilerek saldırı yapıldı. Yerde sürüklenenlerden Emin Karataş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.  
 
1 Mayıs günü Tunceli’de, 1 Mayıs kutlamalarına getirilen yasağı protesto için  toplanan Emek Platformu üyelerine güvenlik güçlerinin zor 
kullanarak müdahalesi sonucu, 3 kişi yaralandı. 
 
18 Mayıs günü Ankara’da, Kızılay’daki Güvenpark’ta YÖK yasa tasırısını protesto eylemi yapan EMEP üyesi öğrencilere müdahalede CNN 
Türk TV kanalı kameramanı Turgut Dedeoğlu aldığı darbeler sonucu yaralandı.  
 
9 Temmuz günü Đçel’de, KESK şubeler Platformu tarafından Defterdarlık binası önünde, sürgünleri ve maaş artışlarının azlığını protesto 
eylemine müdahalede, emniyet güçlerinin saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı.  
 
10 Temmuz günü Diyarbakır’da, V. Aydın’ın öldürülüşünün yıldönümü  nedeniyle yapılan anma törenine güvenlik güçlerinin müdahale ederek 
saldırması sonucu 12 kişi yaralandı.  
 
16 Eylül günü Muş’ta, KESK şubeler platformuna bağlı sendikaların bordro yakma eylemine müdahale edilerek saldırılması sonucu 3 sendikacı 
yaralandı.  
 
17 Ekim günü Bingöl il merkezinde düzenlenen mitinge katılmak üzere Kaleönü noktasında biriken kitleye güvenlik güçlerinin saldırarak 
müdahalesi sonucu, Selahattin-A. Kerim Uyar ve 14 kişi hafif yaralandı. 
 
27 Ekim günü Đzmir’de, seçim çalışması yapan DEHAP’lıların  konvoyu Karşıyaka’nın Anadolu caddesinde polis barikatıyla durduruldu. Olayı 
protesto için araçlarından inip oturma eylemi yapan  Partililere, güvenlik güçlerinin  müdahale ederek cop ve kalaslarla  saldırması sonucu 20 
kişi yaralandı. 
 
26 Ekim günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Yukarısalat beldesinde yapılan bir düğünde, “halay çekip propaganda yaptıkları” gerekçesiyle düğün 
evine jandarmalarca baskın yapıldı. Beldenin belediye başkanının araya girmesi ve jandarmanın tutumuna tepki gösterilmesi üzerine, 
astsubayın verdiği direktifle jandarma ekiplerinin dipçiklerle saldırısı sonucu, düğün sahibi Vedat Göçer, 4 yaşındaki M. Ertuğrul ve 25 kişi 
çeşitli yerlerinden yara aldılar. 
 
1 Kasım günü  Bursa’da, AK Parti’nin seçim mitingi sırasında, barikatı aşarak görüntü almak isteyen gazetecilere güvenlik güçleri müdahale 
ederek saldırdı. Olayda, Olay gazetesi muhabiri Tuna Çam, Bursa Hakimiyet gazetesi muhabirleri A. Akhan ve U. Tütüncü ile Doğan Haber 
Ajansından E. Paçin, Anadolu Ajansı muhabiri H. Yeşilkavak  polisin cop ve tekmelerine hedef oldular. 
 
16 Kasım günü Đstanbul Taksim’de, ellerinde savaş karşıtı pankartlarla yürüyüş yapmak isteyen Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu’na 
mensup öğrencilere polisin müdahale ederek saldırması sonucu, Tıp Fakültesi öğrencisi Fatma Demirbaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
öğrencisi Serkan Akbal ile 18 kişi ve Star ve Flash TV muhabirleri C. Köyük ve H. Aslan yaralandı.  
 
 

I.8. Gözaltında Ölüm 
 
Varvara Savastin  
Đstanbul’da yılbaşından önce, “kaçak çalışmak ve vize ihlali” nedeniyle kocası ile birlikte gözaltına alınan Moldova uyruklu Varvara Savastin adlı 
kadın, tutulduğu Yabancılar Şube Müdürlüğü’nde öldü. Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgide, 1 Ocak günü sabah saatlerinde, gözaltındaki 
diğer kadınlar tarafından yatağında ölü bulunan adı geçenin ölüm nedeni,  “solunum yetmezliği”  olarak açıklandı. 
 
Ahmet Arslan 
8 Nisan günü Đstanbul Fikirtepe’de, “sarkıntılık yaptığı” iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Arslan adlı kişi, tutulduğu Hasanpaşa karakolunda 
öldü. Resmi açıklamada, Aslan’ın, güvenlik kamerasıyla izlenen nezarethanede geceyi geçirdikten sonra, sabah ifade için gelen polislerce ölü 
bulunduğu bildirildi. Verilen bilgide, adı geçenin kendisini kazağıyla parmaklıklara astığı öne sürüldü. 
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Yaşar Demirbağ (37) 
Mersin’de “gasp” iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar Demirbağ adlı kişinin “sakladığı silahı teslim etmek için polislerle gittiği bir akrabasının 
evinde intihar ettiği” ileri sürüldü. Yaşar Demirbağ’ın Çay mahallesinde bir yakınının evine yer göstermeye götürüldüğü belirtilen açıklamada, 
Demirbağ’ın burada sakladığı yerden aldığı silahla polislere ateş açtıktan sonra intihar ettiği ileri sürüldü. Demirbağ’ın ateş ettiği Ziya Aybar adlı 
polisin de hafif yaralandığı bildirildi.  
 
Zübeyir Tekin 
8 Haziran günü Batman’ın Çamlıca mahallesinde iki aile arasında çıkan bir tartışmaya müdahale için  baskın düzenledikleri evden Zübeyir 
Tekin adlı kişi  iki kızıyla gözaltına alındı.  Baskın sırasında fenalaşan Tekin,  götürüldüğü karakoldan hastaneye  kaldırılırken yolda öldü. Polis 
yetkilileri, Tekin’in kalp krizi sonucu öldüğünü açıklarken, yakınları, Tekin’in sağlık sorunu olmadığını, hastaneye zamanında götürülmediği ve 
polisin tartaklaması sonucu ölmüş olabileceğini ileri sürdüler.  
 
Đlkay Taşdemir  
Đstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Đlkay Taşdemir adlı kişinin elleri kelepçeli olduğu halde 5. kattan 
atlayarak intihar ettiği bildirildi. Taşdemir’in 5 Ağustos günü Kadıköy’de “hırsızlık” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ne getirildiği öğrenildi.  
Resmi açıklamada, Kadıköy’de hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Đlkay Taşdemir’in, sabıkalı olduğu ortaya çıkınca Đstanbul Asayiş 
Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü, burada da elleri kelepçeli olduğu halde polis nezaretinde Teknik Büro’nun bulunduğu 5. kata çıkartıldığı 
bildirildi. Açıklamada, yanında bulunan iki polisten birinin evrak almak için başka bir birime gitmesinin ardından diğerinin dalgınlığından 
yararlanan Taşdemir’in, açık pencereden atlayarak intihar ettiği ileri sürüldü. Bu arada ablası Đlknur Taşdemir, kardeşinin gözaltında 
dövüldüğünü söyledi. Đlkay Taşdemir’in ölümü üzerine 12 Ağustos günü Emniyet Müdürlüğü önüne giden ĐHD yöneticilerinin yapmak istedikleri 
basın açıklaması polisler tarafından engellendi. ĐHD yöneticileriyle polis şefleri arasında yaşanan tartışmanın ardından ĐHD Đstanbul Şubesi 
Başkanı Avukat Eren Keskin, Avukat Gülseren Yoleri, Doğan Genç, Sakine Sevim, Kıvanç Sert, Avukat Oya Ersoy Ataman, Raşit Kaplan, Ali 
Kapılan ve Nebahat Gülhan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakıldı.  
 
Daha sonra ĐHD Đstanbul Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Taşdemir’in ölümü ile ilgili kuşkular şu şekilde sıralandı.  
 
“Taşdemir’in penceresinden atladığı iddia edilen odada polis memuru yok mudur? Eğer yoksa şüpheli bir kişi penceresi açık bir odada nasıl 
bekletilir? Taşdemir kelepçeli bir şekilde nasıl atlama fırsatı bulmuştur? Eğer intihar etmişse kendisini intihara sürükleyen nasıl bir baskı 
olmuştur?” 
 
 

II. Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü 
 
II.1. Gözaltına Alınanlar 
1 Ocak günü Diyarbakır’da , HADEP’e üyelik çağrısı içerikli afiş asan A. Sayın, Batman’da, “Kürtçe eğitim” isteğiyle dilekçe veren 9 kadın,  
 
2 Ocak günü Diyarbakır’da, Azadiya Welat dergisi bürosu çalışanı Suat Özalp, Kıbrıs’ta PKK adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla arandıkları 
iddiasıyla M. Demirer, K. Uygun,  
 
3 Ocak günü Van’da, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vermek isteyen öğrenci velileri Zeynep-Halime Babat ve 13 kişi, Đçel’de, aynı nedenle 4 
kadın, Adana’nın Seyhan ilçesinde Kaymakamlığa verilmek istenen dilekçelerin engellenmesi sonrasında yapılan ev baskınlarında  K. Kısa, K. 
Bakrak, K. Tufan, Küçükdikili HADEP belde başkanı Divali Kaya ve  11 kadın, Kocaeli Üniversitesi’nde, rektörlüğe dilekçe veren öğrenciler  B.S 
Sarıtaş ve  Azad Mete,  
 
8 Ocak günü Bingöl’de, Özgür Halk dergisi temsilcisi Erkan Yıldırım ve  muhabir Orhan Armutçu ile S. Budancır, Y. Burhan, Ahmet Akbaş, 
Ankara’da, ölüm orucundaki F. Lüle’yi hastanede ziyaret eden  ĐHD’li Gökçe  Otlu ve Dilek Asu,  Türkiye Motorlu Taşıt Đşçileri Sendikası’nın 
(Tümtis)  2 yöneticisi ile 9 üyesi, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, baskın yapılan HADEP binasında 15 kişi,   
 
9 Ocak günü Van 100. Yıl Üniversitesi’nde, rektörlüğe “Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulması” istemli dilekçe  veren 526 öğrenci, ilin Özalp 
ilçesinde ev baskınlarında, HADEP ilçe örgütü başkanı Salih Atay ve 7 kişi, Ankara’da  Tümtis şube başkanı N. Kılıçdoğan ile direniş yapan 
üyelerden 20 kişi, Hacettepe ve Üniversitesi’nin Beytepe ve merkez kampüslerindeki yurt ve evlere baskınlarda 13 öğrenci, Şırnak’ta, Silopi 
ilçesi yakınındaki Habur sınır kapısındaki operasyonlarda,  PKK’li oldukları iddiasıyla 8 kişi,  
 
10 Ocak günü,  Hatay’da M. Kemal Üniversitesi’nde 5 öğrenci,  HADEP örgüt binalarına baskınlarda Ş. Tarancı, N. Gök, Hasan Đla ve Đ. 
Polattaş,  Kocaeli’de, ev baskınlarında B. Bozkurt, S. Berkay, Đ. Merihli, K. Botur,  Bingöl’de Yedinci Gündem gazetesi muhabiri Yüksel Azak, 
Hakkari’de, “yasadışı örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla aranan belediye başkan yardımcısı Vasfi Ak, Ankara’da Kürtçe eğitim konusunda 
dilekçe veren Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören 18 üniversite öğrencisi TEM tarafından  
 
11 Ocak günü sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılmak istenen ve bu nedenle direnişte olan Akdeniz Nakliyat işçilerinin ve Tümtis 
Ankara Şube yöneticilerinin aralarında bulunduğu toplam 20 kişi 
 
 12 Ocak günü Ankara’da HADEP Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Bulanık, Đstanbul’da, Esenler’deki Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe veren 
öğrencilerden Zübeyde-Yıldız Sapan, Sultan-Erol Aksoy ve 11 kişi, ĐHD şubesinde, “Kılık Kıyafet Yasası’na aykırı davranmak”tan  daha önce 
gözaltına alınmalarını protesto  için basına açıklama yapan 7 öğrenci aynı gerekçeyle,  
 
14 Ocak günü Đstanbul’da, HADEP Esenler ilçe örgütüne baskında, başkan Lütfi Dağ, Muş’ta;  merkez, Bulanık ve Varto ilçe örgütleri binalarına 
baskında, il örgütü sekreteri S. Đşlek, Yedinci Gündem gazetesi ile Özgür Halk dergisi  dağıtımcıları G. Aşık ve F. Akar, Đzmir’de, Aliağa’daki 
gemi söküm tesislerinde eylem düzenleyen Greenpeace (Yeşil Barış) gönüllüsü 17 kişi, Đstanbul’da, Kürdistan Demokrat Partisi-Kuzey oldukları 
iddiasıyla Đ. Sarıtoprak ve K. Karaaslan, Çanakkale’de, 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren 9 öğrenci, 
Adana’da, “Anadilde eğitim” istemli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle öğrenci  velisi 3 kişi,  
 
15 Ocak günü Kocaeli’de, il genelinde “huzuru sağlama” adıyla yapılan operasyonlarda 102 kişi,  
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16 Ocak günü, Adana’nın Ceyhan ilçesinde dilekçe veren Ayşe-Osman-Cemil-Mehmet Alptekin ve Z. Baysal, il merkezinde öğrenci velisi 11 
kişi, Đstanbul’da, Demokratik Lise Birliği başkanı Barış Ünal, Bağcılar’da, ilçenin  milli eğitim müdürlüğüne dilekçe veren 100 öğrenci  velisi, 
Diyarbakır’da; Silvan ilçesindeki bir evde iki kişinin infazıyla sonuçlanan baskın sonrası ev sahibi Fahriye Kaya ve oğlu Đbrahim Kaya ile Yaşar 
Şimşek,  
 
17 Ocak günü, Ankara’da, Türkiye Motorlu Taşıt Đşçileri Sendikası (Tümtis) şube yöneticileri H. Çadırlı, H. Babayiğit ile Akdeniz kargo şirketinde 
çalışan 8 işçi, Tokat’ta; Hayriye Keskin ve Mustafa adlı öğretmenler, Eğitim Sen kongresinde, Kürtçe eğitim lehine konuştuğu gerekçesiyle 
şube eski yöneticisi Şahin Kayıkçı, Malatya’da, Đnönü Üniversitesi’nde Kürtçe eğitim için dilekçe veren 170 öğrenci, Đstanbul’da; Yedinci 
Gündem gazetesi çalışanları S. Güler ve S.H. Kemaloğlu, Diyarbakır’da; PKK üyesi olduğu iddiasıyla Bayram Kokmaz,  
 
18 Ocak günü Balıkesir’de, Sinan Arga, Özal Çaylak ve Fatih Aykan adlı öğrenciler, Đstanbul’da, DHKP-C örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 5 
kişi, “Huzur 34 A” adıyla yapılan genel arama ve kontrollerde 402 kişi, Malatya’da, Đnönü Üniversitesi’nde  “Kürtçenin seçmeli ders olması” 
istemiyle dilekçe veren 163 öğrenci,  
 
19 Ocak günü Urfa’da;  HADEP’in Bozova ilçesi Yaylak belde başkanı, Salih Çetin, Diyarbakır’da, evlerine baskında, S. Onur, Celal-A.Halik 
Nergiz, Tokat’ta, TĐKKO örgütü üyelerine yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 29 kişi,  
 
20 Ocak günü Đstanbul’da, “Kürtçe eğitim kampanyası” kapsamında Eminönü’nde basın açıklaması yapmak isteyenlere müdahalede 20 kişi ve 
Ümraniye, Bağcılar, Eyüp’ten açıklamanın yapılacağı yere ulaşmaya çalışan 80 kişi, Bahçelievler Yayla mahallesinde, Kürtçe eğitime ilişkin 
slogan attıkları iddiasıyla 30 kişi,   Bağcılar’da Evrensel gazetesi satan Ali-Zilan Doğan, M. Çakmak, G. Bulut,  
 
21 Ocak günü Adana’da; Seyhan ilçesindeki ev baskınlarında ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe verdikleri gerekçesiyle öğrenci velileri  
Melashan-Hanife Temel, Senem-Bese Kurman ile 4 kişi, Ankara’da,  direnişte bulunan Şaşmaz’daki Akdeniz ambarının Tümtis’li  işçilerine 
müdahalede  sendikanın şube başkanı ve 5 işçi, Pasaport başvurusu için Ankara Emniyet Müdürlüğüne giden üniversite öğrencisi Baykal Ay, 
Hatay’da, M. Kemal Üniversitesi rektörlüğüne Kürtçe eğitim istemli dilekçe veren 14 öğrenci,  
 
22 Ocak günü Batman’da, Hizbullah örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 6 kişi, Bolu’da; Mengen ilçesinde, madencilik şirketindeki işlerinden 
çıkarılan Dev Maden Sen üyesi işçiler için yapılan mitingte, sendikanın genel başkan vekili Tayfun Görgün, genel sekreter Yunus Akbağ, 2 
sendika çalışanı ve 15 işçi, Antep’te; ev baskınlarında, HADEP il örgütü gençlik kolları başkanı Seyfettin Elçiboğa, Yedinci Gündem gazetesi 
dağıtımcıları E. Kaya ve A. Gümüş  ile 11 kişi, Van’da; Muradiye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe veren aralarında HADEP ilçe 
örgütü başkanı Đbrahim Albak’ın da olduğu öğrenci ve velilerinden oluşan 16 kişi, Adana’da; Seyhan ilçesinde aynı nedenle 10 kadın, 
Batman’da, iki eve düzenlenen baskında, Hizbullah örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle 10 kişi, Manisa’da, C. Bayar Üniversitesi’nde, “anadilde 
eğitim” istemiyle dilekçe veren 19 öğrenci,  
 
23 Ocak günü Đstanbul’da, DHKP-C örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 10 kişi, Ankara’da 2 Nolu DGMde duruşma izleyen bir sanık yakını, 
   
24 Ocak günü, Đzmir’de,  baskın yapılan Özgür Halk dergisi bürosundan, derginin temsilcisi Đlhami  Çınar ve çalışanları Fatma-Ahmet Duman ile 
5 kişi, Özgür Kadının Sesi dergisi çalışanı Zeliha Akbay, Antalya’da; Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlüğe dilekçe veren 11 öğrenci, Ağrı’da 
Doğubeyazıt ilçesinde, infaz edilen B.Koçkar ile ilgili açılan davanın duruşmasında, HADEP’li Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz, il örgütü 
başkanı Ayhan Demir ve Doğubeyazıt ilçe örgütü yöneticisi Talha Kaya, Urfa’da, Siverek ilçesinde “huzur operasyonu” adıyla yapılan 
kontrollerde 50 kişi,  
 
25 Ocak günü,  HADEP Silopi ilçe örgütü yöneticileri Tanış ve Deniz’in kaybedilişlerinin yıldönümü nedeniyle yapılan basını açıklamalarına 
müdahalelerde, Siirt’te  il örgütü başkanı Ahmet Konuk ve 70 kişi, Diyarbakır’da merkez ilçe örgütü yöneticisi Osman Ocaklık ve  14 kişi, Đçel’in 
Tarsus ilçesinde il örgütü sekreteri Hasan Yurtsever, Tarsus ilçe örgütü başkanı Abdullah Ölmez ve 40 kişi, Bingöl’de il örgütü başkanı Mahmut 
Becerikli, ĐHD şube başkanı Rıdvan Kızgın ve 68 kişi, Batman’da genel başkan yardımcısı Nurhayat Altun ve 17 kişi, Antep’te genel başkan 
yardımcısı Tuncer Bakır, il örgütü başkanı Abdullah Đnce, Şehit Kamil ve Şahinbey ilçe örgütü başkanları ile 6 üye, Antalya’da; Đslami Cemiyet 
ve Cemaatler Birliği örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi, Đzmir’de; PKK üyesi oldukları iddiasıyla Vedat Çayır, M.S.S., ve G.Y.,  
 
26 Ocak günü  Manisa’da, Salihli ilçesinde TKP’lilerin açtığı standtan 1 kişi, Ordu’da, aynı nedenle Partinin il örgütü başkanı ve 2 üye,  
 
27 Ocak günü Đstanbul’da;  Gazi mahallesinde, cezaevleriyle ilgili  baroların “3 kapı 3 kilit” önerisine ilişkin basın açıklaması yapanlara 
müdahalede, Yedinci Gündem ile Atılım gazeteleri muhabirleri Fatih Atabey, Nuran doğan ve 13 kişi, sağlık sorunu nedeniyle cezaevinden 
tahliye edildikten sonra, arandığı gerekçesiyle, Alınteri gazetesi eski yazıişleri müdürü Merdan Özçelik, Hakkari’de; Yüksekova ilçesinde il 
genel meclisi üyesi H. Mert, belediye meclisi üyesi E. Bora ile HADEP üyeleri Rahmi-Tahir Aşkın ve 3 kişi,  
 
28 Ocak günü Đstanbul’da, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren 29 kişi Adana’da Seyhan ilçesinde Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe veren öğrenci velileri Raziye-Halime-Medine Önder ve 7 kişi, 
 
29 Ocak günü Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne “Kürtçe eğitim “ istemli dilekçe veren 19 öğrenci, 
 
30 Ocak günü Muş’ta, HADEP’in Bulanık ilçe örgütü kadın kolları başkanı Hülya Karaçelik ve belediye meclisi üyesi Gülay Bingöl, Antep’te, 
HADEP il örgütü binasına baskında, başkan Abdullah Đnce, sekreter Vakkas Dalkılıç  ile Vakkas Beran, Van’da, Yedinci Gündem gazetesi 
dağıtımcıları Ş. Harhar ve M. Tunçdemir ile 11 kişi, Đstanbul’da, Güngören ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe veren öğrenci velisi 10 
kişi, Adana’da, evlerine baskında Hüsniye-Felek-Ömer  Özbey ve Azime Yavuz, Siirt’te, HADEP ilçe örgütü sekreteri H. Sayır, 2 yönetici ve 
Azadiya Welat gazetesi dağıtımcısı Emin Demir ili 2 kişi, Edirne’de, “huzur operasyonu” adıyla yapılan baskınlarda 10 kişi,  
 
31 Ocak günü Hakkari’de, Yüksekova ilçesinde HADEP ilçe gençlik kolları başkanı Fahri Işık ile Hamit Işık ve 6 kişi, Đzmir’de; Menemen 
ilçesinde, “Kürtçe eğitim” için dilekçe veren öğrenci  velisi 50 kişi, Elazığ’da, “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren HADEP il örgütü 
yöneticilerinden H. Yılmaz, M. Çelik, Y. Uzun ve 5 kişi,  
 
1 Şubat günü Đzmir’de, Karşıyaka ilçesinde HADEP üyesi 5 kişi, Đçel’de, HADEP il gençlik kolları başkanı N. Almaz,  Erzurum’da, HADEP il 
gençlik kolları başkanı S. Polat ve 4 üye, Đstanbul’da, “huzuru sağlama” adıyla yapılan baskın ve kontrollerde durumları “kuşkulu” görülen 279 
kişi, Elazığ’da, Özgür Halk dergisi bürosuna baskında, temsilci Erkan Yıldırım,  
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2 Şubat günü Van’da; Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) genel kuruluna baskında şube başkanı F. Doğan ve yöneticisi 8 kişi,  
 
3 Şubat günü, Diyarbakır’da, Haber Sen kongresinde yaptığı konuşma sonrası, Eğitim Sen şube sekreteri M. Alpkaya, Muğla’da, Fethiye 
ilçesinin Katrancı koyunda 424 mülteci, Đstanbul’da, Beşiktaş’ta, Komünist adlı gazete dağıtan TKP üyesi 6 kişi, Batman’da, “kuşkulu” 
görüldüğü gerekçesiyle durdurulan bir minibüste, üstlerende A. Öcalan’ın kitabı çıkan 4 kişi,  
 
4 Şubat günü, Adana’da, Seyhan ilçesinde “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren Safiye-Hediye Tufan ve 9 kadın, Antep’te, ev baskınlarında 
Yedinci Gündem gazetesi muhabiri M. Acet ve dağıtımcı M. Işık ile, Tay-Der yöneticisi S. Bağrıyanık, HADEP üyeleri Đbrahim-Mahmut-Fevzi  
Şahin ve 6 kişi, Diyarbakır ve Van’daki operasyonlarda, PKK’li oldukları iddiasıyla 12 kişi,  
 
5 Şubat günü,  Böngöl’de, Eğitim Sen şube eski yöneticisi 7 kişi ile sendikanın genel kurulunda divan başkanlığı yapan Tarım Orkam-Sen 
temsilcisi C. Güreş, Erzurum’da, “Kürtçe ders” istemli dilekçe veren öğrenci Ömer ve babası S. Özmen ile HADEP il örgütü sekreteri A. Özmen, 
Đstanbul’da, Tuzla’da işten çıkarmalara karşı direniş yapan Cihan Deri işçilerinden 5 kişi,  
 
6 Şubat günü, Đstanbul’da, üniversitenin önünde, “Kürtçe eğitim kampanyası” nedeniyle gösteri yapan öğrencilere müdahalede 25 kişi, Đzmir’de, 
Menemen ilçesinin Asarlık ve Koyundere beldelerindeki ev baskınlarında M. Raşit-M. Ali Aydemir ve 7 kişi,  
 
7 Şubat günü, Đstanbul’da; Bağcılar’daki bir eve baskında, radikal Đslamcı Anadolu Federe Đslam Devleti örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle 
10 kişi,  
 
8 Şubat günü Đstanbul’da, Almanya’da tutuklu Anadolu Federe Đslam Devleti (AFĐD) örgütünün lideri M. Kaplan’a bağlı olarak açılan “Mekteb” 
adlı yerde çocuklarını okuttukları gerekçesiyle 10 kişi, PKK sorumlusu olduğu iddiasıyla, Romanya’dan döndüğü havaalanında Orhan Kop,  
 
9 Şubat günü, Urfa’da, Halfeti ilçesinde Eğitim Sen şube başkanı M. Yılmaz ve 2 öğretmen, Van’da; HADEP il gençlik kolları yöneticileri Celil-
Kevser Aslan ve 2 kişi, Elazığ’da  gençlik kolları yöneticisi Mehmet Meki Kurt,  Mardin’de; Nusaybin ilçesinde evlerine baskında belediye 
başkan yardımcısı Sabri Oğraş ve eşi Sultan ile 3 çocuğu,  
 
10 Şubat günü, Đstanbul’da, Küçükçekmece’de “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren öğrenci velisi Kıyas-Mülkiye Kartal ve 4 kişi, Mardin’de, 
Nusaybin ilçesindeki ev baskınlarında Faris-Süleyman Aslan ve 5 kişi, Đzmir’de, Buca ilçesinde, YÖK karşıtı  afiş asan Emek Gençliği üyeleri G. 
Erol ve Hür Kiliç,  
 
11 Şubat günü Đstanbul’da; Esenler’de, dilekçe veren Tekin-Suphiye Demir,  Siirt’te,  aynı nedenle H. Aksu, H. Sezek, Đspanya’ya gitmekte iken 
havaalanında, karikatürist Doğan Güzel, Batman ve Diyarbakır’da, A. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi yıldönümünde gösteri yapanlara 
müdahalede 21 kişi, Edirne’de, Đpsala sınır kapısında, PKK’nin silahlı  ve siyasi eğitiminden geçerek Türkiye’ye giriş yaptıkları iddiasıyla 8 kişi,  
 
12 Şubat günü, Hatay’da, Đskenderun ilçesinde, Alınteri bürosuna baskında muhabir E. Gültekin, Đstanbul’da; Güngören’de, “dilekçe” verdikleri 
için öğrenci velisi Menice-Nazife Güneş ile 5 kişi, üstünde yasak yayın bulunduğu gerekçesiyle  HADEP eski yöneticilerinden birinin oğlu Cem 
G, Fırat Halis, Ankara’da üniversite öğrencileri Veli A., Haydar K., Nihat A., Hüseyin B., Mustafa K., Zelal Ö., ve Nejdet Y. Tem Şube 
tarafından, 
 
13 Şubat günü, Đstanbul’da, sendikaya üyelikten işten atılan Aktif Dağıtım kargo şirketi işçileri B. Bozkurt, Y. Togan, A. Ayyıldız, Urfa’da; 
HADEP gençlik kolları başkanı Cezair Çelik ile yönetici ve üye 10 kişi, Ankara’da, Yenidoğan, Çinçin ve Gültepe mahallelerindeki ev 
baskınlarında 18 kişi,  
 
14 Şubat günü Đstanbul’da; HADEP’in ilçe örgütleri binalarına baskınlarda Kadıköy ve Bahçelievler ilçe başkanları E. Şahin, S. Çelik ve  5 kişi, 
Güngören’de, kaymakamlığa “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren 14 kişi,  Batman’da; A. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişi yıldönümündeki 
gösterilere müdahalede aralarında Yedinci Gündem gazetesi temsilcisi ve muhabiri Đ. Aydın ve S. Altan’ın da olduğu  28 kişi,  
 
16 Şubat günü, Diyarbakır’da; Dicle ilçesi Kocaalan köyünde M. Akgündüz, F. Çermik ve S. Durmaz, Urfa’da; Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe 
veren HADEP üyesi 23 kişi, Muş’ta; Varto ilçesinde HADEP üyesi 8 kişi,  
Konya’da, Hizbul Tahrir  adlı örgüte yardım ettikleri iddiasıyla 6 kişi,  
 
17 Şubat günü Đstanbul’da, ĐETT araçlarında indirim uygulamasına son verilmesine karşı basına açıklama yapan EMEP Eyüp ilçe örgütü üyesi 
17 kişi,  
 
18 Şubat günü Samsun’da, “huzur operasyonu” adıyla il genelinde yapılan aramalarda 35 kişi, Đstanbul’da, “Hilafet devleti kurmak” amacıyla 
faaliyet yaptıkları iddiasıyla 7 kişi,  
 
20 Şubat günü, Đstanbul’da; Sultanahmet meydanında, cezaevlerine ilişkin  “3 kapı 3 kilit” önerisi için yapılan eyleme müdahalede ĐHD şube 
başkanı E. Keskin ile yönetici, üye ve tutuklu yakını 17 kişi, Muğla’da; Marmaris ilçesinde, evlerine baskında HADEP il örgütü yöneticisi Faik 
Taşkaya ile eşi ve 4 çocuğu, evinden Fesih Barut, eşi ve 2 çocuğu ile çalıştığı inşaata baskında 6 işçi,  
 
24 Şubat günü Ankara’da üniversite öğrencisi Kürşat B., Kzılay semtinde kimlik kontrolünde 
  
26 Şubat günü Đstanbul’da, il milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek isteyen 45 kişi, DHKP-C örgütü üyeliği iddiasıyla 3 kişi, Güngören’de, 
imam hatip liseliler ile güvenlik güçleri arasındaki tartışmada 4 öğrenci velisi ve izleyen Vakit gazetesi muhabiri Đbrahim Acar,  Đzmir’de, PKK 
üyesi olduğu iddiasıyla Ramize Đdil, Ankara’da Đpek A. Ve Yener A., Demetevler semtindeki işyerlerinden Seğmenler Polis Karakolu tarafından, 
 
27 Şubat günü Đstanbul’da, Çetenin Kimliği adlı kitabın yazarı Salman Yüksel,  Tuzla’daki Yonca tersanesinde işten çıkarmalara karşı yapılan iş 
yavaşlatma eyleminde çıkan olaylarda Limter Đş Sendikası Genel Başkan Vekili H. Demiral ve 7 işçi, Diyarbakır’da, A. Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişi yıldönümü nedeniyle yapılan eylemde HADEP il örgütü kadın kolları başkanı E. Tokay ve partili 5 kişi,  
 
28 Şubat günü Đstanbul’da; Kadıköy ve Sultanbeyli’de’de imam hatip lisesi öğrencilerinin ve velilerinin türban yasağına karşı yaptıkları 
eylemlere müdahalede veli ve öğrenci 107 kişi, başörtü yasağını protesto için kuruluşlara faks mesajı yollayan Özgür Düşünce ve Eğitim 
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Hakları Derneği (Özgür Der) üyesi Zuhal Kaya, Tuzla’daki Yonca tersanesinde işten çıkarmalara karşı yapılan iş bırakma eylemine 
müdahalede, Limter Đş Sendikası Genel Başkanı Kazım Bakış ile sendikacı ve işçi 8 kişi,  Adana’da, Çukurova Üniversitesi rektörlüğünü dilekçe 
veren 16 öğrenci, Van’da, ev baskınlarında 4 kişi,  
 
Mart 
1 Mart günü Ankara’da, Türkiye Sosyalist Đşçi Partisi (TSĐP) eski genel başkanı ve sekreteri Turgut Koçak ve Necmi Özyurda, Diyarbakır’da, A. 
Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümü nedeniyle eylemlere katıldıkları gerekçesiyle HADEP’in il ve ilçe kadın kolu başkanları E. Tokay, G. 
Özsubaşı ve 5 üye, Adana’da, F. Çakmak öğrenci yurduna baskında 19 öğrenci, 
 
2 Mart günü Đstanbul’da, Kağıthane’de düzenlenen ev baskınlarında, dilekçe verdikleri gerekçesiyle Hakime-Süslü Tayfur, Ayten Ok ve 15 kişi, 
Sultanahmet, Kadıköy, Zeytinburnu, Tuzla, Eyüp ve Maltepe’deki imam hatip liseleri öğrencilerinin  gösterilerine müdahalede, 
Zeytinburnu’ndaki lisenin müdürü Ş. Sünnetçi ve yardımcısı E.Yorar ile  550 öğrenci, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Özgür Halk dergisi dağıtan 
4 kişi, Kocaeli’de, “huzur operasyonu” adıyla yapılan aramalarda kimliksiz ve “kuşkulu” görülen 96 kişi,  
 
3 Mart günü,  Antep’te, Đslami eğilimli Selefiler örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi, Emekçi Kadınlar Birliği’nin bildirisini  dağıtan S. Çiçek, B. 
Ayhan, H. Berk ve Cihan,  Bursa’da, Atılım gazetesi temsilcisi Pelin Çalışkan,  
 
4 Mart günü, Đstanbul’da, Maltepe Đmam Hatip Lisesi’nde, başörtüsü yasağını protesto eden öğrencilere müdahalede F. Terzi, A. Sarıali ve 
avukat M. Yavuz,  
 
5 Mart günü, Đstanbul’da, Eyüp, Üsküdar, Bakırköy ve Pendik’te, başörtülü öğrencilerin eyleminde 107 öğrenci ve velisi, Đzmir’de; Konak’ta 
HADEP ilçe örgütünün  düzenlediği şenlik nedeniyle haklarında soruşturma açılan ilçe örgütü başkanı M. Sığak ile yönetici ve üye 7 kişi,  
 
6 Mart günü Đstanbul’da, Ümraniye Đmam Hatip Lisesi’nde başörtüsü eylemine müdahalede 3 öğrenci, Şubat ayı sonundan bugüne dek “huzur 
operasyonu” adıyla yapılan kontrollerde 1234 kişi,  
 
7 Mart günü  Kocaeli’de, Gebze’de Emekçi Kadınlar Platformu’nun basın açıklamasından HADEP ilçe örgütü binasına dönen 30 kadın, Dilovası 
beldesinde çoğunluğu HADEP’li 70 kadın, Đstanbul’da, mitingde sarı-kırmızı-yeşil renkli fular takan Berna Aktaş, Ayşe Akar, Adana’da, 
Çukurova Üniversitesi’ne “Kürtçe eğitim” istemiyle dilekçe veren öğrencileri destek için toplanan gruba müdahalede 25 kişi, Diyarbakır’da, 
Bismil ilçesindeki evlerinden F. Yorulmaz, M. Đğin, Z. Ateş ve H. Özmen, Adana’da, A. Kansu toplantı salonu önünde “anadilde eğitim” istemiyle 
eylem yapan öğrencilerden 25 kişi,  
 
9 Mart günü Ölüm orucunda ölen Yusuf Kutlu’nun cenaze töreninde Alihan Alhan, Veli Saçılık, Avukatlar Betül Kozağaçlı ve Elvan Olkun’un da 
aralarında bulunduğu 16 kişi TEM Şube tarafından 
 
10 Mart günü, Đstanbul’da, Atılım gazetesi sahibi M. Vayiç ve muhabir A. Koman ile evlerine baskında 3 kişi, Muş’ta, Yedinci Gündem gazetesi 
dağıtan Hüseyin Yıldız, Van’da, ev baskınlarında ĐHD şube yöneticisi Hüseyin Ayaz, HADEP gençlik kolları başkanı Azim Yacan ile 4 Parti 
üyesi ve Özgür Halk dergisi çalışanı M. Göktaş, TKP’nin “Savaşa hayır” başlıklı afişlerini asan Parti üyesi 80 kişi, PKK’nin yurtdışındaki 
kamlarında eğitim görüp Đstanbul’a yollandıkları ileri sürülen 4 ve bunlara yardım ettikleri iddiasıyla 7 kişi,  
 
12 Mart günü, Đstanbul’da,  Tuzla’daki Yonca tersanesi önünde, işten atılmalara karşı toplanan işçilere müdahalede, Limter Đş  Sendikası 
yöneticileri M. Barındık, C. Dinç ve 5 işçi, Şırnak’ta, Cizre ilçesindeki ev baskınlarında 15 kişi,  
 
13 Mart günü Adana’da, baskın yapılan ĐHD şubesinden  başkan, sekreter ve yönetici  Şehmuz Kaya, Şengül Yıldırım ve Müslim Kurucu ile H. 
Çiğdemal, Yedinci Gündem gazetesi temsilcisi Halis Taşgir,  
 
14 Mart günü Đstanbul’da, Başörtüsü yasağı için Eyüp’teki imam hatip lisesine çelenk bırakmak isteyen öğrencilere müdahalede 3 kişi, Siirt’te, 
üstlerinde yasak yayın çıktığı gerekçesiyle,  HADEP il örgütü yöneticisi Meryem Cellek ve kadın kolu başkanı A. Taşçı, belediye meclisi üyesi 
R. Özalp, Kayseri’de, işyerlerine baskınlarda SES şube başkanı O. Karakaya ve yöneticisi 6 kişi, Đçel’de, meslek yüksek okulunun önünde 
oturma eylemi yapan öğrencilere müdahalede 100 öğrenci,  
 
16 Mart günü, Đstanbul’da, Gazi mahallesinde Newroz kutlaması nedeniyle yapılan gösteride Atılım gazetesi muhabiri Deniz Sevimli ve 13 kişi,  
 
17 Mart günü, Hatay’da, Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı Ali Kalik, Ankara’da, HADEP il kadın kolu yöneticisi S. Güzel ile K. Elaltunkara, 
E. Tuna, Đstanbul’da, Kocasinan’da Newroz için ateş yakıp halay çeken gruba müdahalede 35 kişi,  TĐKB örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 3 
kişi,  
 
18 Mart günü, Đzmir’de, Kadifekale semtindeki Newroz gösterisinde 5 çocuk, Ankara’da, Dil ve Tarih Fakültesi öğrencisi 7 kişi, HADEP Ankara Đl 
Başkan yardımcısı Kahraman Elaltunkara, HADEP Ankara Đl Başkanlığı Kadın Kolları Sekreteri Selma Güzel, ve Hmeşire Özlem G. Ankara 
TEM tarafından, Edirne’nin F tipi cezaevine  cep telefonu sokmak istediği iddiasıyla avukat Behiç Aşçı,  
 
19 Mart günü Ankara’da, Kızılay meydanında, ABD başkan yardımcısı Cheney’in ziyaretini protesto gösterisinde 100 kişi, Đstanbul’da, Eyüp’te 
imam hatip lisesi  önünde türban yasağını protesto eden öğrencilere müdahalede 30 kişi, Bakırköy’de Newroz bayramı için bildiri dağıtan 
aralarında EMEP ve HADEP’in ilçe örgütü başkanları ile ĐHD şube yöneticisi Doğan Genç ve Halkevleri’nden D. Karabulut, Kars’ta, Newroz’ 
yönelik operasyonlarda HADEP il örgütü sekreteri Dursun Özen’in de aralarında olduğu  Partinin üye ve yöneticisi 8 kişi,   
 
20 Mart günü Đstanbul’da, HADEP’in il ve ilçe örgütleri binalarına baskınlarda  38 kişi, Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Newroz 
öncesi operasyonlarda 439 kişi,  Şırnak’ta ve ilçelerinde aralarında HADEP PM üyesi Cemil Aydoğan ve Cizre il örgütü başkanı M. Dilsiz’in de 
olduğu 30 üye ve yönetici, Silopi ilçesinde Newroz kutlamalarının tertip komitesi üyesi 4 kişi, Cizre ilçesinde de, HADEP ilçe örgütü yöneticisi 
M. Gasır ile Z. Zeybek, R. Demir,  Diyarbakır’da, evlerine baskında Dicle Üniversitesi öğrencileri A.R. Çirken, O. Aydın ve konukları 2 kişi, 
Konya’da slogan atıp bildiri dağıttıkları iddiasıyla HADEP gençlik komisyonu üyesi 5 kişi, Ankara2da Mamak Tuzluçayır Lisesinde „YÖK ve 
Paralı Eğitim“ konulu basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerden Orhan A., Mamak’ta bulunan işçi kültürevine TEM tarafından yapılan 
baskında 6 kişi,  
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21 Mart günü Đstanbul’da, Newroz bayramı kutlamalarında 546 kişi, Đçel’de aynı nedenle 230 kişi, Bitlis’te  286 kişi,  Şırnak’ta  60, Muğla’da 30,  
Yalova, Diyarbakır, Iğdır ve Siirt’te 79 kişi, Ankara2da Altındağ semtinde izinsiz Newroz kutladıkları gerekçesiyle Mahir K. Ve Coşkun K. adlı 
gençler,  
 
22 Mart günü Erzurum’da, Karakoçan ilçesi ve bağlı köylere Newroz kutlamaları sonrası  yapılan operasyonlarda 100 kişi, Đstanbul’da Eyüp’te,  
türban yasağına karşı cuma namazı sonrası yapılan  gösteriye müdahalede 29 kişi, Đzmir’in Çeşme ilçesinde, botla Yunanistan adalarına 
kaçmak istedikleri ileri sürülen 4 kişi, Ankara’da üniversite öğrencisi Mehmet Ali T. Ankara Kolej’deki evinden, lise öğrencisi Özge Ş. Batıkent 
semtindeki evinden, işçi Mehmet G. Mamak Semtindeki evinden  ve soyadı belirlenemeyen Yasemen adlı öğrenci  Batıkent’teki evinden 
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Mart günü Diyarbakır’da, HADEP’in Ergani ilçe örgütü binasına baskında başkan Sündü Şener  ve yönetici 3 kişi, Şırnak’ta, “PKK lehine 
gösteri yaptıkları” iddiasıyla 50 kişi,  
 
25 Mart günü Đstanbul’da, Tuzla’da organize deri sanayi bölgesinde direnişte olan işçiler ve ziyaretçilerine müdahalede 90 kişi, Kürtçenin 
seçmeli ders olarak okutulması yönünde dilekçe veren üniversite öğrencisi Derya C. Cebeci/Ankara semtindeki öğrenci yurdundan Ankara 
TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.  
 
26 Mart günü, Antep’in Đslahiye’de HADEP ilçe örgütü binasından başkan Zeki Mamaz, Đstanbul’da; Boğaziçi köprüsünde, Đzmir Bergama’da 
siyanürle altın çıkarılmasını protesto eden köylülere müdahalede Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar ve 36 kişi,  
 
27 Mart günü Đstanbul’da, Anayasa’nın “eğitim ve öğretim hakkı”na ilişkin maddesiyle ilgili TBMM’ye dilekçe gönderenlere müdahalede, HADEP 
il örgütü başkanı D. Erbaş ile 100 kişi,  Ocak ayında ölen annesi Belge Yayınları sahibi A. Zarakolu’nun  cenaze töreninde yaptığı konuşma 
nedeniyle,  oğlu Deniz,  
 
28 Mart günü Van’da, “Kürtçe eğitim kampanyasına destek”ten ifade için Emniyet’e çağrılan Eğitim Sen şube başkanı Matin Çakır, şube eski 
sekreteri S. Özkaçmaz ile A. Duran, L. Bozkurt, Đçel’de, Newroz bayramı için başvuru yapan düzenleme komitesi üyesi 9 kişi, Adana’da, 
“PKK’ye yardım ettikleri” iddiasıyla 8 kişi, Diyarbakır’da, Özgür Halk dergisi büro çalışanı M. Gündüz, Eskişehir’de, HADEP il örgütü binasına 
baskında Murat adlı kişi,  
 
29 Mart günü Đstanbul’da, görev yaptıkları okullarından öğretmenler S. Tunç, E. Kurşun,  Cuma namazı çıkışında Pendik’te türban yasağını 
protesto gösterisine müdahalede 13 kişi,  Antep’te, sürgün edilen Haber Sen üyesi arkadaşları için yaptıkları basın açıklamasına müdahalede, 
sendikanın Adana şube başkanı, Antep temsilcisi ve Tüm Bel Sen şube başkanı  ile sendikaların üyesi 11 kişi, Malatya’da, radikal dinci 
Selefiler adlı örgüt mensubu oldukları iddiasıyla 12 kişi,  
 
30 Mart günü Adana’da HADEP gençlik kolu üyeleri M. Çakmak, M. Bağrıyanık ile A. Aslan ve M. Alkış,  
 
31 Mart günü  Đstanbul’da, il genelinde yapılan arama ve kontrollerde 149 kişi, Diyarbakır’da, Özgür Halk dergisi bürosu çalışanı M. Gündüz,  

 
 
1 Nisan günü Đstanbul’da, HADEP’in Eminönü ve Fatih ilçe örgütleri yöneticileri  F. Alkış, Y. Talay ile 4 kişi, Muş’un Malazgirt ilçesi ile Düzce ve 
Antep’te jandarmanın yaptığı kontrollerde, Türkiye’ye kaçak yollarla giren 65 mülteci,  
Mahir K. ve Deniz T. “izinsiz afiş astıkları” iddiası ile Ankara’nın Altındağ semtindeki evlerinden  Altındağ Polis Karakolu tarafından gözaltına 
alındılar. 
 
2 Nisan günü Đçel’de, Newroz kutlamalarına ilişkin ev baskınlarında Şadiye-Mehmet-Necmettin Güngör, Güzel-Bahattin Serin ve  7 kişi, 
Đstanbu’da, “PKK adına kırsal alana eleman aktardıkları öne sürülen 4 kişi ile bunlara yardım ettikleri iddiasıyla  2 kişi,  
 
3 Nisan günü lise öğrencisi Taylan Erkin D. ve Engin D. ile Tekin D., Jale K., Recai K., Serdar A. ve Bahar G.   adlı  kişiler Ankara’nın Sincan 
semtindeki evlerinden Ankara TEM Şubesi tarafından gözaltına alındılar.  
 
3 Nisan günü Đstanbul’da; Marmara Üniversitesi kampüsünde, dilekçe verdikleri için okuldan uzaklaştırılmalarını protesto için  basına yaptıkları 
açıklama sonrası slogan attıkları iddiasıyla 13 öğrenci, Batman’da, “Kürtçe eğitim” talebiyle TBMM’ye  mektup yollayan çoğu HADEP yönetici 
ve üyesi 32 kişi, Đzmir’de, PKK adına faaliyet yaptığı iddiasıyla HADEP gençlik kolu üyesi H. Ateş,  
 
4 Nisan günü Siirt’te, Anayasa’nın “eğitim hakkı”na ilişkin maddesinin değiştirilmesiyle ilgili TBMM’ye mektup yollayan HADEP merkez ilçe 
örgütü başkanı A. Taşçı, il örgütü yöneticisi A. Adar ile yönetici ve üyelerden oluşan 19 kişi, Mardin’de, çocuğuna Kürtçe “Jiyan” adını verdiği 
gerekçesiyle Kadir Bilgiç, 
 
4 Nisan günü Ankara Đlker Halkevi Başkanı Suat Aydın ile halkevi üyeleri Akın Ç. ve Hüseyin G., “izinsiz afiş astıkları” iddiasıyla Ankara’nın 
Dikmen semtinde yoldan Dikmen Polis Karakolu tarafından gözaltına alındılar. 
 
5 Nisan günü Đstanbul’da, Pendik’te Evrensel gazetesi dağıtan M. Şakaroğlu ve O. Yiğit, Eyüp Sultan camii önünde türban yasağına karşı 
gösteri yapan öğrencilerden 4 kişi,  Beyazıt camii önünde, Đsrail’in Filistin’e saldırısını protesto edenlere müdahalede 17 kişi, Diyarbakır’da, 
Dicle Üniversitesi’nde aynı nedenle 20 öğrenci, Urfa’da, Hizbullah örgütüne üye oldukları iddiasıyla 6 kişi, Adana’da, Ceyhan ilçesinde yapılan 
Newroz kutlamaları nedeniyle haklarında soruşturma açılan HADEP ilçe örgütü başkanı Hürriyet Aydemir ile 10 kişi, Tunceli’de, haklarında 
ifade verildiği gerekçesiyle EMEP üyeleri G. Gündoğan, G. Yılmaz ve Enerji Yapı Yol Sen Sendikası üyesi M. Turan,  
 
6  Nisan günü Bursa’da, TKP il örgütünce yapılan basın açıklamasına müdahalede aralarında Partinin Bursa ve Diyarbakır il örgütü başkanları 
M. Selvitopu ve K. Aktan’nın da olduğu 23 kişi, Đstanbul’da, Taksim alanında TKP ve EMEP’lilerce yapılan gösteriye müdahalede 33 kişi, 
Bağcılar’daki bir evden Hizbullah mensubu oldukları gerekçesiyle 3 kişi, Antep’te, Atılım gazetesi çalışanları H. Aydemir, Y. Bulut ve stajyer 
öğretmen E. Çolak, V. Koç,  
 
7 Nisan günü Đstanbul’da, Kadıköy ve Maslak’ta TKP’nin  “Savaşa hayır” başlıklı afişlerini asan 12 Partili, Ankara’da işçi emeklisi Ali K.,  Yüksel 
Caddesi’nde motorlu polis ekipleri tarafından “şüpheli” olduğu gerekçesi ile gözaltına alındı.  
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8 Nisan günü Siirt’te, TBMM başkanlığına mektup gönderen HADEP il örgütü yöneticisi M. Timurlenk ile Sabiha-Gule Yılmaz, T. Kaçan, Z. 
Saraç ve B. Aşkara, Đstanbul’da, Kadıköy Altıyol’da, Đsrail’i protesto amaçlı basın açıklamasına müdahalede aralarında Limter Đş Sendikası 
Genel Başkanı K. Bakış ile bazı sendika yöneticilerinin de olduğu 21 kişi, ĐHD şubesince Beyoğlu’nda aynı amaçla yapılmak istenen yürüyüşten 
4 kişi, Batman'da yayımlanan haftalık "Son Söz" gazetesinin sahibi ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ercan Atay, gözaltına alındı. Gazeteci 
Atay, Batman Cumhuriyet Alanı'nda yapılacak Đsrail protestosu ile ilgili 7 Nisan'da dağıtılan bildirileri haber yaptı. Gazetenin 8 Nisan tarihli 
nüshasında yayınlanan haberde, eyleme Emniyet Müdürlüğü ve Valilikçe izin verilmediğini de belirtilmişti. Ankara’da  Özlem Emek Ş., Đlkay K., 
Ethem A., Hatice A., Ersoy B., Fatma Y., Şevket A.  ve Sinan Ö. Adlı üniversite öğrencileri Yüksel Caddesi civarından Ankara TEM Şube 
tarafından gözaltına alındı.    
 
9 Nisan günü Đstanbul’da, “Kürtçenin seçmeli ders olması” istemiyle Esenler Kaymakamlığına dilekçe veren S. Yakut, Cemil Zor, A. Delibaş, 
Đmamlar Birliği adlı örgütün üyesi oldukları iddiasıyla Ali Üzüm, F.S. Çalış, Đzmir’de, PKK adına faaliyet yaptığı iddiasıyla Gülşah A., Ankara’da 
seyyar satıcı Ali Đ., “izinsiz simit sattığı” gerekçesi ile Kızılay semtinde Çankaya Polis Karakolu tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Nisan günü Siirt’te, TBMM Başkanlığına mektup gönderen Ş. Çetin, H. Güçlü, C. Adıgüzel, A.Duman ve H. Yılmaz,  
 
11 Nisan günü Adana’da, üniversite rektörlüğüne dilekçe vere öğrenciler H. Aktop, Ö. Metin, Şırnak’ta, Cizre, Güçlükonak ve Đdil ilçelerindeki 
operasyonlarda aralarında Fındık beldesi belediye başkanı Methi Olcay’ın da olduğu 32  kişi,  
 
12 Nisan günü Konya’da, Đsrail’i protesto için yapılan gösteriye müdahalede 42 kişi, Van’da, aynı nedenle 15 kişi,  
 
13 Nisan günü Đstanbul’da, KESK’in ücret adaletsizliğine karşı aldığı eylem kararları doğrultusunda  Saraçhane’den Aksaray’a doğru yürüyüşe 
geçen Eğitim Sen’lilere müdahalede 150 kişi, TKP tarafından hazırlanan “Halk muhtırayı 1 Mayısta verecek” başlıklı afişlerini asan 50 kişi, 
Kayseri’de, M. Sinan parkında yapılan basın açıklaması sonrası Egitim Sen şube başkanı Halil Ünal, Kocaeli’de, “huzur operasyonu” adıyla 
yapılan aramalarda 94 kişi, Ankara’da Kızılay’da “izinsiz” simit satan Ali Đ., Çankaya Polis Karakolu tarafından tekrar gözaltına alındı.  
 
14 Nisan günü Đstanbul’da,  cezaevleri için önerilen “Üç kapı üç kilit” in uygulanması istemiyle Beyoğlu’nda eylem yapanlara müdahalede 12 
kişi, Eminönü’nde, tezgahlarının yasaklanmasına karşı eylem yapan seyyar satıcılara müdahalede Yavuz-Cengiz-Melik-Şenol Kahraman ve 3 
kişi, Hindistan’da kurulan ‘Kadiyanilik” mezhebini yaymaya çalıştıkları iddiasıyla 8 kişi,  
 
16 Nisan günü Ankara’da, cezaevleri için önerilen “üç kapı üç kilit” için Ecevit’le görüşmek üzere Başbakanlık’a gelen tutuklu yakını 16 kişi, 
Maraş’ta, Pınarcık ilçesinin Alibeyuşağı  köyündeki baskınlarda Haydar-Cuma Renkli ve 7 kişi, Van’da, Erciş, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde, 
Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle 117 kişi, Đstanbul’da, Cevizlibağ ve Alibeyköy’deki  evinden  TAYAD çalışanı Murat Bangu, 
Adalet dergisi okuru Aytekin Dönmez,  
 
17 Nisan günü Ankara’da, Gazi Üniversitesi’nde çıkan olaylara müdahalede 157 öğrenci, Şırnak’ta, il merkezi ve ilçelerinde yapılan 
operasyonlarda, “PKK’ye yardım ettikleri” iddiasıyla 32 kişi, 
 
18 Nisan günü Balıkesir’in Edremit ilçesinde, PKK üyesi olduğu iddiasıyla Đlhan Kızıl, Kocaeli’de, EMEP’in “Filistin’e özgürlük”  başlıklı afişini 
asan Partinin 3 üyesi, Adana’da, “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe verdikleri gerekçesiyle öğrenci ve öğretmen 3 kişi,  
 
19 Nisan günü Đstanbul’da, Eyüp Sultan Camii bahçesinde ve Kadıköy’deki imam hatip lisesinde türban yasağına karşı  yapılan eyleme 
müdahalede 16 kişi, Evrensel gazetesi muhabiri Savaş Velioğlu, KADEK ile  ilgili pankart  asan H. Alman ve Helin,  Đzmir’de, Bornova’da EMEP 
bülteni dağıtan Partili 4 kişi, kentin çeşitli semtlerinde TKP’nin 1 Mayıs afişlerini asan 40 kişi,  
 
20 Nisan günü Đstanbul’da, “Huzur operasyonu” adıyla yapılan aramalarda 255 kişi,  
 
21 Nisan günü Đçel’de, HADEP il örgütünce düzenlenen şenlikte Parti Meclisi üyesi Hikmet Fidan, il örgütü başkanı M. Akad ve Yedinci 
Gündem gazetesi çalışanı Azad Adıyaman,  
 
22 Nisan günü Bitlis’te, TBMM Başkanlığı’na mektup göndermek isteyen 14 kişi, 
 
23 Nisan günü Đstanbul’da; PKK’nin Ege bölgesi sorumlusu olduğu iddiasıyla Yılmaz Meral, “huzur ve güvenliğin sağlanması” amacıyla yapılan 
operasyonlarda 329 kişi, Niğde’de, üniversitede öğrenciler arasındaki kavgada ülkücü grubun  saldırısına uğrayan 12 öğrenci,   
 
24 Nisan günü Đzmir’de,  Newroz gösterilerinde “bölücülük” yaptıkları gerekçesiyle HADEP il örgütü başkanı Cemal Çoşgun, yöneticisi A. 
Dinçoğlu  ve 5 öğrenci ile  kutlamada sunuculuk yapan Ayten Çeçen, Ankara’da, Tunceliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kemal Yıldız 
ve yöneticileri N. Boğan, H. Zeytin, Y. Öztürk, F. Tosun, Đşçi-Köylü gazetesi  büro çalışanları Betül Kılıçarslan ve Erdinç Özbay ile 6 kişi,  
 
25 Nisan günü Đstanbul’da, EMEP’in 1 Mayıs afişlerini asan Güngören ilçe örgütü başkanı Mehmet Turp ile 4 kişi, Bahçelievler’de Yedinci 
Gündem gazetesi editörü Ayten Akgün ile D. Uçar, B. Deli ve Azadiya Welat gazetesi çalışanı Mikail Şit,  
 
26 Nisan günü Đstanbul’da,  Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de TKP’nin 1 Mayıs afişlerini asan 16 kişi, Antep’te, Anayasa’nın  eğitim hakkına ilişkin 
maddesiyle ilgili TBMM’ye mektup gönderen HADEP il örgütü üyelerine müdahalede ve Parti binasına baskında başkan Abdullah Đnce, parti 
meclisi üyesi Cemil Aydoğan, Yedinci Gündem gazetesi dağıtımcısı Mehmet Işık ile 42 kişi, Muş’ta, aynı nedenle HADEP il örgütü başkanı Naif 
Erol ve 5 kişi, Van’da, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla 4 kişi, Çorum’da, merkeze bağlı Yağdiğin köyündeki bir eve baskında “Uşşaki” adlı 
tarikate mensup oldukları iddiasıyla 37 kişi,  
 
27 Nisan günü Mardin’de, Yalım beldesindeki ev baskınında, HADEP merkez ilçe örgütü yöneticisi Fahri Demirtaş ile Mehmet Bekay ve oğlu 
Aziz,  
 
29 Nisan günü Đstanbul’da,  Özgür Halk dergisi bürosundan  yazı işleri müdürü Ayhan Doğru, Adana’da, Hizbut Tahrir örgütü mensubu oldukları 
iddiasıyla 2 kişi,  
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30 Nisan günü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde,  Anayasa’nın “eğitim”e  ilişkin maddesi için TBMM’ye mektup gönderen HADEP ilçe örgütü başkanı 
Zeki Fırat ve yöneticisi 5 kişi, Đstanbul’da, ATV televizyonu binası önünde türban yasağını protesto eyleminde öğrenci velisi 4 kişi, Đzmir’in 
Menemen ilçesinde, HADEP üyesi A.E. ve 2 kızı,  
 
Mayıs 
1 Mayıs günü Ankara’da, “Huzur operasyonu” adıyla yapılan arama ve kontrollerde 2939 kişi, Tunceli’de, 1 Mayıs kutlamalarına müdahalede 
HADEP ve EMEP il örgütü başkanlarıyla 20 kişi, Konya’da, Okul duvarlarına yasadışı sloganlar yazdıkları iddiasıyla 4 kişi,  
 
3 Mayıs günü Bolu’da, Đ. Baysal Üniversitesi’nde, 1998 yılında öldürülen K. Mak’ı anmak için basın açıklaması yapan  öğrencilere müdahalede 
11 kişi,   
 
4 Mayıs günü Đstanbul’da, Göztepe E-5 karayolu üzerinde ve Kadıköy’de,  D. Gezmiş ve arkadaşlarının idamı yıldönümü nedeniyle afişleme 
yapan EMEP üyesi 5 kişi,  
 
5 Mayıs günü Bingöl’de, Karlıova ilçesi Hasanova köyüne baskında Z. Kılıç, O. Yılmaz, 
 
7 Mayıs günü HADEP Mamak Đlçe Yöneticisi Mehmet Çetin, HADEP Gençlik Kolları Üyesi  
Barış Başak ile Uğur K., Đlkay K. Ve Barış K., Mamak, Batıkent ve Elvankent’teki evlerinden Akara TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs günü “Kürtçe’nin seçmeli ders olması talebiyle dilekçe verdiği” gerekçesi ile ifadeye çağrılan üniversite öğrencisi Eylem Đ., ifade vermek 
için gittiği Ankara TEM Şube tarafından gözaltına alındı.  
 
7 Mayıs günü Mardin’de, evlerine baskında  Kürtçe eğitim çalışması yaptıkları iddiasıyla Eğitim Sen üyesi 11 öğretmen,  
 
9 Mayıs günü  Đzmir’de, “Kürtçe eğitim” istemiyle dilekçe verdikleri gerekçesiyle HADEP Konak ilçe Konak ilçe örgütü sekreteri Ş. Yetin ve 5  
yönetici  ile il örgütü sekreteri Đ. Şahin ve  1kişi,  
 
10 Mayıs günü Đstanbul’da, PKK’nin yurtdışı kamplarında eğitilip Türkiye’ye gönderildikleri iddiasıyla 11 kişi,  
 
12 Mayıs günü Bursa’da, Uludağ Üniversitesi kampüsünde izinsiz bildiri dağıttığı gerekçesiyle Samet Ö.,  
 
13 Mayıs günü Đstanbul’da, Bayrampaşa Cezaevi önünde F tipi cezaevlerine ilişkin basın açıklaması yapan tutuklu yakınlarından 3 kişi, Đzmir’in 
Kadifekale semtinde bir okulun bahçesindeki bayrağı yaktıkları iddiasıyla D. Tofan ve O.T.,  
 
15 Mayıs günü TÜRK-ĐŞ’in Kızılay Güvenpark’ta gerçekleştirdiği  iki günlük oturma eyleminde TÜMTĐS Ankara Şube Başkanı Nurettin 
Kılıçdoğan, şube sekreteri Abidin Kandeğer  polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
 
15 Mayıs günü Yalova’daki  bir eve baskında,  toplu zikir yaptıkları iddiasıyla 30 kişi, Tunceli’de, N. Kemal Endüstri Meslek Lisesi’nde bir 
öğretmenle öğrenci arasındaki tartışma sonrasındaki polis baskınında 7 öğrenci, Ankara’da, Kızılay Güvenpark’ta  sendikacıların oturma 
eyleminde Tümtis şube başkanı N. Kılınçdoğan ve sekreteri Abidin Kandeğer,  
 
17 Mayıs günü Đstanbul’da Limter Đş Sendikası Genel Başkanı Kazım Bakış, genel başkan vekili H. Demiral ve genel sekreter H. Yapıcı  ile 1 
üye,  
 
18 Mayıs günü Ankara’da, Kızılay Güvenpark’ta YÖK yasa tasarısını protesto eden EMEP üyesi öğrencilere müdahalede 20 kişi,  
 
18 Mayıs günü Üniversite öğrencilerinin “YÖK yasa tasarısını protesto etmek amacıyla” Kızılay’da gerçekleştirdiği basın açıklamasına Ankara 
Çevik Kuvvet Polisleri içlerinde Erdem Güdenoğlu, Emrah Yayla, Ömer Faruk Kök, Ongun Yücel ve Mustafa Eser’inde bulunduğu  17 öğrenciyi 
gözaltına aldı.    
 
21 Mayıs günü EMEP Ankara Đl Başkanı Đbrahim Akkaya  ifade için çağrıldığı Ankara TEM Şube tarafından gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs günü  Diyarbakır’da, Küçükakören köyündeki camide çocuklara dini eğitim verdiği gerekçesiyle Ahmet Erenkara, Ankara’da, EMEP il 
örgütü başkanı Đbrahim Akkaya,  
 
22 Mayıs günü Çetin Ö., Ayhan Ö. ve Metin Ö.  adlı kardeşler Ulucan semtindeki bir parktan Demirfırka Polis Karakolu ve Asayiş Şubesi  
tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Mayıs günü Sivas’ta, 4 Eylül mahallesindeki bir eve baskında, TĐKP üyesi oldukları iddiasıyla  üniversite öğrencisi 8 kişi, Đzmir’de, 
çocuklarına Kürtçe isim vererek “terör örgütü propagandasına alet oldukları” gerekçesiyle 9 kişi, Ankara’da, ev ve yurtlara baskınlarda, YÖK 
protestosuna katılan 11 öğrenci,  
 
23 Mayıs günü “YÖK yasa tasarısını protesto ettikleri” gerekçesiyle 15 üniversite öğrencisi kaldıkları evlerden ve  öğrenci yurtlarından  Ankara 
TEM şubesi  tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs günü Diyarbakır’da, Kültür Festivali’nde yaptığı dia gösterisinden sonra fotoğraf sanatçısı Yücel Tunca,  
 
25 Mayıs günü Maraş’ın Elbistan ilçesinde, “PKK’ye yönelik faaliyet yaptıkları” iddiasıyla 23 kişi, Đstanbul’da, üniversite rektörlüğüne anadilde 
eğitim istemiyle dilekçe veren 8 öğrenci,  
 
26 Mayıs tarihinde Ankara’nın Kılıçköyü mevkiinde gerçekleşen halkevleri genel merkezi bahar buluşması pikniği sonrası piknik alanının 
temizlenmesi konusunda jandarmalarla tartışmaya girmiştir. Tartışma sonrasında  bir halkevi üyesi kısa bir süre Kazan Jandarma Karakolu’nda 
alıkonulmuştur.   
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27 Mayıs günü Batman’da, Hizbullah örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 10 kişi, Đstanbul’da, Ümraniye’deki evine baskında inşaat işçisi Selim 
Başak,  
 
28 Mayıs günü Đstanbul’da,TĐKKO lideri Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümünde afiş astıkları Đşçi-Köylü gazetesi çalışanları S. Kaan, D. Gökmen 
ile Tohum Kültür Merkezi mensubu Đ. Ekinci,  
 
30 Mayıs günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde, koyunlarını otlatan çoban Lütfü Şen,  
 
30 Mayıs günü üniversite öğrencisi  Eylem K. “Kürtçe’nin seçmeli ders olması talebiyle dilekçe verdiği ” gerekçesiyle Kurtuluş semtindeki 
evinden Ankara TEM şube tarafından gözaltına alındı.  
 
31 Mayıs günü Đstanbul’da, DHKP-C örgütüne üyelikten yargılanan üniversite öğrencilerinin DGM’deki duruşması sırasında 10 öğrenci, Đstanbul 
Üniversitesi’nde, “PKK adına eylem yönlendirdikleri” iddiasıyla 8 öğrenci,  
 
2 Haziran günü  Đçel’de, Hizbullah örgütüne yönelik operasyonlarda 4 kişi, Urfa’nın Hilvan ilçesinde aynı nedenle 11 kişi, Tunceli’de Ovacık 
ilçesi ve bağlı köylere  yapılan operasyonlarda 33 kişi,  
 
3 Haziran günü Muğla’da, Marmaris ilçesi Söğüt köyü ve Hisarönü sahilindeki kontrol ve aramalarda 198’i Türk uyruklu olmak üzere 232 
göçmen, Bingöl’de, Büyükköy ve Xelan köylerindeki ev baskınlarında 7 köylü,  
 
6 Haziran günü Đçel’de, Ekmek ve Adalet dergisi bürosuna baskında Đbrahim Ballı, Akile Nergüz,   
 
8 Haziran günü, Nisan ayında dünyaya gelen kız çocuğuna Ede Rojin (Anneler Günü) ismini vermek için gittiği Haymana Đlçe Nüfus  Müdürlüğü 
tarafından onay almak için Kaymakamlığa gönderilen Yakup D. Adlı işçi dilekçesini verdiği Kaymakamlık’ta Haymana Đlçe Emniyet Müdürlüğü 
TEM Şubesinde görevli sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Mağdur, nüfus kanununa muhalefet isnadı ile aynı gün akşam saatlerinde sevk 
edildiği Haymana Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakıldı. 
 
9 Haziran günü Đstanbul’da, YÖK yasa tasarısına karşı Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yapan Demokratik Lise Birliği’ne mensup 7 
öğrenci,  
 
10 Haziran günü Gümüşhane ve Erzurum’da, Đslami eğilimli Selam Tevhid Grubu mensubu oldukları gerekçesiyle 29 kişi, Tunceli’nin 
Altınyüzük köyündeki evlerine baskında Hatice Dönmez ve kızı Evrim,  
 
11 Haziran günü Adana’da, Kürtçe eğitim istemiyle dilekçe veren Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden S. Uçar, Deniz Sürücü ve Deniz 
Karaca,  
 
12 Haziran günü Diyarbakır’da, Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel ve il örgütü yöneticilerinin de 
olduğu 24 Partili, Erzurum’da, Hizbullah örgütünün “Đlim” grubuna mensup oldukları iddiasıyla üniversite öğrencisi 11 kişi,  
 
14 Haziran günü Batman’da, HADEP’in il örgütü eski yöneticisi S.K., merkez ilçe örgütü eski başkanı M.Ç. ve 8 kişi, Đzmir’in Urla ve Çeşme 
ilçeleri ile Edirne’nin Đpsala ve Meriç ilçelerinde, Đstanbul’da Ambarlı limanında  sınırı geçmek isteyen göçmenlere yardım eden Türk uyruklu 7 
kişi, Ankara’da “Huzur operasyonu” adıyla yapılan arama ve kontrollerde, kimliksiz ve “kuşkulu” 3355 kişi,  
 
15 Haziran günü Özkan Ö. adlı üniversite öğrencisi Kızılay semtinde bir çay ocağına sivil polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında 
göz altına alındı. 
 
15 Haziran günü Ankara’da, 1997 yılındaki bir haberden dolayı hakkında gıyabi tutuklama kararı olan Cumhuriyet gazetesi genel yayın 
yönetmeni Đbrahim Yıldız,  
 
16 Haziran günü Diyarbakır’da, HADEP’in Bismil ilçe kongresinde Kürtçe türkü okuyan Koma Sıbat müzik grubunun solisti Canan Avşar,  
 
17 Haziran günü Ankara’da Atakule önünde pankart astıkları gerekçesiyle Greenpeace üyesi 4 kişi,  
17 Haziran günü Harun A. adlı üniversite öğrencisi Konya’da Konya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.  
 
18 Haziran günü Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kürtçe eğitim kampanyasıyla ilgili imza toplayan  HADEP ilçe örgütü başkanı Ahmet Karakoç 
ve 5 yönetici, Đstanbul’da, Kartal ilçesinde Devrimci Demokrasi gazetesinin afişlerini asan okurları T. Đşcen, A. Baştuğ, Y. Sönmez ve G. Telek,  
 
22 Haziran günü Đstanbul’da, Proleter Devrimci Duruş dergisinin afişlerini asan muhabir Sevinç Tanyıldız ve okuru Y. Çamyar,  
 
24 Haziran günü Bursa il merkezindeki bir eve jandarma  baskınında, “toplu zikir yaptıkları” gerekçesiyle 23 kişi, il bağlı ilçelerde “Huzur 
operasyonu” adıyla yapılan aramalarda 42 kişi, Đstanbul’da, F tipi cezaevleri karşıtı afiş asan Devrimci Demokrasi ve Alınteri gazetesi okurları 
T. Baştuğ, Ş. Sönmez,  
 
28 Haziran günü Đçel’de, Ücret zamlarını protesto ve toplu sözleşme istekleri için  KESK’in yaptığı eylemde aralarında Eğitim Sen şube 
başkanı, SES, Yapı Yol Sen  yöneticilerinin de olduğu 18 kişi,  
 
 
3 Temmuz günü Ali Ö. adlı üniversite öğrencisi gündüz saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.   
3 Temmuz günü Đstanbul’da, genel arama ve kontrollerde 558 kişi, Ağrı’da, Özgür Halk dergisi büro çalışanı Đbrahim Öztürk,  
 
5 Temmuz günü Đstanbul’da, bir Yunan tankerine  kendilerini halatla zincirleme eylemi yapan Greenpeace gönüllüsü 12 kişi, Kayseri’de, Đslami 
Cemaatler Birliği adlı örgütün üyeleri oldukları iddiasıyla 9 kişi, 
 
7 Temmuz günü arkadaşlarını ziyaret etmek için Ankara’ya gelen Ebru D. “hakkında infaz edilmemiş hapis cezası kararı bulunduğu” 
gerekçesiyle kalmakta olduğu sendika misafirhanesinden akşam saatlerinde Cebeci Polis Karakolu tarafından gözaltına alındı. 
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8 Temmuz günü  Edirne’nin Havsa ilçesinde,  kaçak yolla Türkiye dışına çıkmak isteyen göçmen 22 kişi, Ağrı’da, Doğubeyazıt Kültür 
Festivali’nde “bölücü slogan attıkları” iddiasıyla hemşire Ruken  Aksoy, Diyar Đncesu, A. Menaf Zengin,  
 
9 Temmuz günü Đçel’de, yüzde 5lik maaş artışını protesto eylemi yapan KESK üyelerine müdahalede, Eğitim Sen ve SES şube başkanları Ü. 
Yıldız, H. Koluaçık,  ÖDP il örgütü başkanı A. Yıldız ve 2 kişi, Đstanbul’da, Esenyurt’taki bir eve baskında, çocuklara şeriatçı eğitim verdikleri 
iddiasıyla 11 kişi,  
 
10 Temmuz günü Diyarbakır’da, 10 yıl önce katledilen ĐHD kurucusu ve HEP il örgütü başkanı V. Aydın’ı mezarı başında anmak isteyenlere 
müdahalede, HADEP il örgütü sekreteri H. Bayrak, kadın kolu başkanı E. Tokay, Tay-Der şube başkanı A. Akengin, Tek Gıda Đş Sendikası 
şube başkanı A. Akkaya ve 50 kişi, Van’da, HADEP Erciş ilçe örgütü başkanı K. Doğruel, Ağrı’da, Doğubeyazıt ilçesinde HADEP üyesi A. 
Menaf Zengin,  Đstanbul’da, Atılım gazetesinin teknik işlerinin yapıldığı Etkin Ajans binasına baskında gazetenin çalışanı 14 kişi, Van’da, il 
merkezindeki evinden Behice Bor,  
 
13 Temmuz günü Đzmir’de, Almanya’da kurulduğu ileri sürülen  Bolşevik Parti- Kuzey Kürdistan-Türkiye adlı örgütünü bölge yapılanmasında 
görev üstlendikleri iddiasıyla  Maksut K., eşi Hatice K. ve  8 kişi, Iğdır’da, bir okulun bahçesindeki Türk bayrağını yaktıkları iddiasıyla  4 çocuk,  
 
15 Temmuz günü, Edirne’de Kapıkule sınır kapısında, “PKK’ye yardım ettiği” iddiasıyla Kıyasettin Yıldırım, Adana’da, ev ve işyerlerine 
baskınlarda, HADEP Seyhan ilçe geçlik kolu yöneticisi Ali Toprak ve 4 kişi,  
 
16 Temmuz günü Đstanbul’da, “PKK’ye lojistik destek ve militan sağladıkları” iddiasıyla Emine Aridici, Şilan-Fatma Yıldız, Hatay’da, Dörtyol 
ilçesinde işten çıkarıldıkları fabrikanın önünde direniş yapan Đsdemir işçilerine müdahalede 100 kişi,  
 
18 Temmuz günü Đçel’de, il genelinde yapılan operasyonlarda 290 kişi,  
 
19 Temmuz günü, Đstanbul’da, “huzur operasyonu” adıyla yapılan arama ve kontrollerde 265 kişi, Ankara’da, THY-DER üyeleri B. Öztürk, T. 
Artuğer, ve Y. Turan,m. Yerlikaya, C. Ağcakaya,  
 
19 Temmuz günü Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği (THYD-DER) Başkanı Nedim Taş, dernek saymanı Mediha 
Yerlikaya ile dernek üyelerinden Cemal A., Yüksel T., Bülent Ö ve Taner A dernek binası çıkışından ve muhtelif semtlerden Ankara Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.   
 
20 Temmuz günü Ankara’da, Evlerine baskında, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneği (THYY-DER) başkanı Nedim Taş, saymanı M. Yerlikaya 
ile 4 üyesi,  
 
21 Temmuz günü Sakarya’da, Geyve ilçesinin Karaçam köyü ormanlık alanındaki bir villaya baskında, “tarikat eğitimi” verdikleri iddiasıyla 35 
kişi, Diyarbakır’da, HADEP genel başkanını karşılama sırasında slogan attıkları  gerekçesiyle A. Altundağ, G. Kırhan, Ç. Tanrıkut ve 14 kişi,  
 
22 Temmuz günü Antep’te, KADEK’in dağ kadrosundan olduğu iddiasıyla Yasemin Ekinci ve kendisine yardım ettiği ileri sürülen 1 kişi, Van’da, 
Başkale ilçesinde Demokrat Bakış gazetesinin satışını yapan H. Bozkurt, S. Sayan, C. Yener,  
 
23 Temmuz günü Ankara’da, KADEK mensubu oldukları iddiasıyla  Tamer A., Yüksel T. ve 4 kişi, Edirne’de, Đpsala sınır kapısında, PKK 
mensubu olduğu iddiasıyla Sedat Özkan,  
 
25 Temmuz günü, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, “Kürtçe kaset sattığı” gerekçesiyle Mehmet Nakaş,  
 
27 Temmuz günü Đstanbul’da, 1996 yılındaki ölüm oruçlarında ölenler  için  Sarıgazi mezarlığında anma toplantısı yapan Tutuklu Yakınları 
Birliği (TUYAB) üyelerine müdahalede 60 kişi, Şişe Cam fabrikalarının kapatılmasını protesto içerikli bildiri dağıtan TKP üyesi 20 kişi,   
 
29 Temmuz günü Đstanbul’da,  Şişe Cam fabrikalarının kapatılmasını protesto için  “işyerini terk etmeme” eylemi yapan işçileri ziyaret eden 
EMEP’li 32 kişi,  
 
28 Temmuz günü Mersin’de, HADEP Tarsus ilçe örgütü kongresine giderken  yolda durdurulan HADEP üyesi 27 kişi ve kongrede 133 kişi,  
 
30 Temmuz günü Muğla’da, Dalaman ilçesi Kapukargın köyünde, çocuklara  “kur’an kursu” verdikleri gerekçesiyle Ö.D. ve Z. N.,  
 
31 Temmuz günü Đzmir’de, “PKK adına faaliyet yapmak amacıyla Irak’a eleman gönderme çalışması yaptıkları iddiasıyla, aralarında HADEP 
Karşıyaka ilçe örgütü sekreterinin de olduğu  5 kişi, “KADEK üyesi oldukları” iddiasıyla A.Y., N.E., A.G., B. Ö., ve A.I., Muş’ta, Varto ilçesindeki 
evlerinden, HADEP üyesi 5 kişi,  
 
8 Ağustos tarihinde Yakup D. Adlı işçi Ankara’nın Haymana Đlçesi Kaymakamlığında çocuğuna “Ede Rojin” adını vermek için yaptığı 
başvurunun sonucunu beklerken kaymakamlık binasına gelen Haymana Đlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde görevli sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı. 
 
12 Ağustos günü Evrim T. Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutuk evinde siyasi hükümlü olarak bulunan kardeşini ziyareti sonrasında, cezaevi 
çıkışında, “infaz edilmemiş hapis cezası bulunduğu “ gerekçesi ile Jandarma tarafından gözaltına alındı.  
 
17 Ağustos günü Ulus’ta seyyar satıcılık yapan Haydar D.,  Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri tarafından gerekçesiz ve keyfi bir 
biçimde gözaltına alındı. 
 
1 Ağustos günü Đstanbul’da, Küçükbakkalköy’de, bir gecekondunun yıkımı sırasındaki olaylara müdahalede 20 kişi, Diyarbakır’da H. Cengiz, K. 
Haran,  
 
4 Ağustos günü Đstanbul’da, idamın kaldırılmasını protesto amacıyla Boğaziçi köprüsünde eylem yapan Şehit Anaları Derneği üyelerine 
müdahalede 30 kişi, Osmaniye’de, Cevdetli bucağında, öldürülen A. Koçoğlu’nun mezar ziyaretinde S. Peynirci, H. Kaya, C. Ercan, M. Bozan,  
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5 Ağustos günü Antalya’da,  Çıplaklı ve Killik köylerindeki iki eve baskında,  çocuklara  “dini eğitim verildiği” iddiasıyla 6 kişi,  
 
7 Ağustos günü Batman’da, çatışmada ölen KADEK mensubu 2 kişinin mezarlıktaki defni sırasında, dini vecibeleri yerine getiren imamlar Ş, 
Pekgül ve Z. Çelik,  
 
8 Ağustos günü Đstanbul’da, Bağcılar’da bir fabrika önünde bildiri dağıtan EMEP üyeleri Yücel-Mustafa Çakmak ve 5 kişi,  
 
9 Ağustos günü Mardin’de, Nusaybin ilçesi çıkışında E. Teğile ve S. Fidan,  
 
10 Ağustos günü Đstanbul’da il genelinde yapılan arama ve kontrollerde 369 kişi, Hatay’da, ölüm orucu eyleminde Ankara’da ölen F. Bilgin’in 
cenaze töreninde 11 kişi,  
 
11 Ağustos günü Đstanbul’da, Alibeyköy’deki bir evde, F tipi cezaevlerine karşı açlık grevine başlayacaklarına ilişkin açıklama yapan  Melek 
Akgün, Kemal Ağdaş ve izlemeye gelen yazar Bilgesu Erenus , Anadolu’nun Sesi Radyosu muhabiri Selda Yeşiltepe ile 12 kişi, Bursa’da, 
Đslami örgüt Hizbut Tahrir’e mensup oldukları iddiasıyla 9 kişi, Tunceli’de, OHAL’in kaldırılması sonrası bölgeye giderek fotoğraf çeken Atlas 
dergisi muhabirleri Ferda ve Dilek Çağlayan,  
 
12 Ağustos günü Đstanbul’da, “hırsızlık” iddiasıyla bulunduğu gözaltında kuşkulu şekilde ölen Đ. Taşdemir için  Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü 
önünde açıklama yapmak isteyen ĐHD şube başkanı E. Keskin ve 8 kişi, Siirt’te, Cumhuriyet mahallesinde seçim çalışması yapan HADEP 
merkez ilçe yönetici ve üyelerinden E. Çelik, T. Yılmaz, T. Adıgüzel ve ĐHD şube üyesi Beşir Aşkara,  
 
14 Ağustos günü Đstanbul’da, Devrimci Demokrasi gazetesi muhabiri Tuncay Đşcen ve okuru Tuncay Sezer, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 
AB’ye uyum yasalarının TBMM’den geçmesi  nedeniyle esnafa gül dağıtan HADEP üyelerine müdahalede A. Aktürk ve A. Kök, Batman’da aynı 
nedenle 12 kişi,  
 
15 Ağustos günü Đstanbul’da, Liberal Demokrat Parti’nin  seçim afişlerini yapıştıran Partinin il örgütü başkanı  Dilek Salihoğlu. Bingöl 
Karlıova’da, HADEP ilçe örgütü yöneticisi F. Karabağ, üye M. A: Teymuroğlu ile Çırajor köyündeki evinden üye E. Genç, S. Kısaoğlu,  
 
16 Ağustos günü Đstanbul’da, Taksim’de Fransa Konsolosluğu’na  F tipi cezaevleriyle ilgili dilekçe vermek isteyen  Tutuklu Yakınları Derneği 
(TAYAD) ve Tutuklu Yakınları Birliği  (TUYAB) mensuplarına müdahalede 12 kişi, Bakırköy’deki ev baskınlarında, KADEK üyesi oldukları 
iddiasıyla 10 kişi,  
 
17 Ağustos günü Diyarbakır’da, Đl merkezinden Lice ilçesine giden Tahsin-Faruk Peker,  
 
18 Ağustos günü  Hakkari’de, Azadiya Welat gazetesinin dağıtımını yapan N. Yakın, A. Koç ve N. Sayık, Diyarbakır’da, Kantar semtindeki 
işyerinden O. Bozderi, Đzmir’de, KADEK/PKK üyesi oldukları iddiasıyla Y. Sancar. A. Yağcı, E. Altundağ, E. Pişkin,  
 
20 Ağustos günü  Đstanbul’da, Aksaray’daki Millet caddesinde bulunan  Ekmek ve Adalet, Devrimci Gençlik dergilerinin büroları ile TAYAD 
binasına baskınlarda 23 kişi, Diyarbakır’da, Silvan ilçesinde Ümit-Serdar Şimşek ve H. Söker,  Lice ilçesi Daralan köyünde Tahsin-Faruk Peker,  
 
21 Ağustos günü Diyarbakır’da, Bağlar’daki bir kıraathaneden A. Kadir Yakut, Hakkari’de Geçitli beldesinde düzenlenen ev baskınlarında, Ali-
Necmettin-Ahmet Demir, S. Canatak Ahmet-Bahattin Abi,  
 
22 Ağustos günü Đstanbul’da,  Ekmek ve Adalet dergisi bürosuna baskında  gözaltına alınanların bırakılması için Atılım gazetesi bürosunda 
açlık grevi yapmak isteyen  Atılım, Dayanışma, Yeni Hareket dergilerine mensup muhabir ve çalışan  12 kişi,  Üsküdar’da, “dur” ihtarına 
uymayan dört kişinin sığındıkları binaya baskında 20 kişi, Diyarbakır’da,  Silvan ilçesindeki evlerinden Ümit-Sidar Şimşek ve Hasan Söker,  il 
merkezinde  Lice ilçesi Daralan köyünde Tahsin-Faruk Peker kardeşler, il merkezindeki işyerinden inşaat işçisi Osman Bozderi, Antep’te, 
Şahinbey ilçesi Yeşilkent köyünde mevlit töreni yapılan ev baskında, irticai faaliyet yaptıkları iddiasıyla 32 kişi, Diyarbakır’da, il merkezinde K. 
Budak, H. Balsak, G. Oğur,  
 
23 Ağustos günü Van’ın Çatak ilçesinde, HADEP yöneticisi Necati Cangöz, Antep’te, çöp kutularına PKK ve A. Öcalan lehine slogan yazdıkları 
iddiasıyla 14 yaşlarda 4 çocuk, Diyarbakır’da, il merkezinde Faysal-Metin Geyik kardeşler ve D. Kesen, Đskanevleri semtindeki evlerinden M. 
Emin Can ile E. Akşahin  ve H. Adak,  
 
24 Ağustos günü Siirt’te, Kurtalan ve Baykan ilçelerindeki operasyonlarda, Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Kerem-Đrfan Akdaş ve 3 
kişi, Đstanbul’da, “huzur operasyonu” adıyla yapılan aramalarda 380 kişi, Siirt’te, Đl merkezi Çakmak mahallesinde seçim çalışması yapan 
HADEP il kadın ve gençlik kolu başkanları Adalet Taşçı, Rıdvan Oğuz ve Partili 7 kişi,  
 
25 Ağustos günü Bursa’da, Đl merkezinde “Huzur 16” adıyla yapılan operasyonlarda 57 kişi,  
 
28 Ağustos günü Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde, kesilen trafik cezasını haksız bulup polislerle tartıştığı gerekçesiyle, HADEP ilçe örgütü 
başkanı Z. Açıkgöz, Đstanbul’da, Taksim’deki Fransa Konsolosluğu’na dilekçe vermek isteyen TAYAD, TUYAB ve siyasi parti temsilcilerinden 
oluşan gruba müdahalede 40 kişi, Hatay’da, Đskenderun ilçesinde baskın yapılan Atılım gazetesi bürosundan Esra Yangın, gazeteyi dağıtan 7 
kişi,  
 
29 Ağustos günü Edirne’de Đpsala sınır kapısından kaçak olarak geçme girişiminde bulundukları gerekçesiyle N. Öksüz, A. Güler ve A. Yıldırım 
ile 4 kişi, Siirt’te, Ziyaret beldesinden il merkezine gelirken otogar arama noktasında Mehmet Ete, Ayşe Gerçin, Emine Erdoğan ve Ayşe Arslan 
ile 2 çocuk,  
 
31 Ağustos günü Kocaeli’de, “Huzur 41” adıyla yapılan aramalarda, “kuşkulu” ve kimliksiz 53 kişi, Diyarbakır’da, Bağlar ilçesinde, muhtarlık 
yaptığı bürosundan Şehmus Yetişecek,  
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1 Eylül günü Diyarbakır’da, Dağkapı semtinde Askeri Tamir, Đstanbul’da, 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine izin vermeyen Valiyi protesto için 
Adliye önünde suç duyurusu  yapan  aralarında ĐHD şube başkanı E. Keskin’in de olduğu düzenleme komitesi üyesi  6 kişi  ve  “kuşkulu” 
görülen 5 kişi,  
 
2 Eylül günü Erzurum’da, üzerinde Genç Bakış adlı dergi bulundurduğu gerekçesiyle S.O., Aydın’da, Đl merkezindeki bir eve ihbar üzerine 
baskında, tarikatle ilişkileri olduğu iddiasıyla 6 kişi, Đstanbul’da, Dicle Kadın Kültür Merkezi mensubu 4 kadın, Hakkari’de, komando tugayına 
erzak götüren Yılmaz Baş,  
 
3 Eylül günü Adıyaman il merkezinde F. Adıyaman, Bingöl’de, Solhan ilçesindeki operasyonlarda, KADEK’li oldukları iddiasıyla Cemil-Behcet 
Günay ve 22 kişi,  
 
4 Eylül günü Muğla’da, Marmaris ilçesindeki ev baskınlarında HADEP il örgütü başkanı Mehmet Şimşek, Özgür Kadın dergisi çalışanı Raize 
Đvdil ve   7 kişi,  
 
5 Eylül günü Đzmir’in Konak alanında ĐHD şube yöneticisi Ecevit Piroğlu,  
9 Eylül günü sokakta yaşayan Turan S. adlı çocuk akşam saatlerine Sakarya Caddesinden sivil polisler tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Eylül günü  Yakup D. çocuğuna “Ede Rojin” adını koyabilmek için Haymana Đlçe Kaymakamlığına yeniden yaptığı başvurunun yanıtını 
beklerken Haymana Đlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli resmi polisler tarafından tekrar gözaltına alındı.  
 
17 Eylül tarihinde Ekrem E. adlı üniversite öğrencisi pasaport almak için gittiği Emniyet Müdürlüğünde TEM Şb tarafından gözaltına alındı.  
 
18 Eylül tarihinde Özgür Ç., Serdar Ç., Ümit E. ve soyadı belirlenemeyen Özgür adlı kişiler Mamak Başak Mahallesinde polis memurları ile 
aralarında çıkan bir tartışmada “polise küfür ettikleri” gerekçesi ile Đdris Aydın Karakolu tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Eylül günü Đstanbul’da, Evlerine baskında, aralarında KESK merkez yöneticisi Güven Gerçek’in de olduğu Tüm Bel Sen ve Eğitim Sen 
yöneticilerinden oluşan 7 sendikacı, Kadıköy’de, Mücadele Birliği dergisi okuru Özlem Oral,  
 
8 Eylül günü Bilecik’te, Söğüt ilçesinde düzenlenen şenliğe katılan MHP lideri Bahçeli’yi protesto ettiği gerekçesiyle, simitçilik yapan Mehmet 
Karagöz,  
 
9 Eylül günü Đstanbul’da, Đş yeri ve ev baskınlarında, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla 11 kişi,  
 
10 Eylül günü Đzmir’de, “PKK adına faaliyet yaptığı” iddiasıyla A. Vahap Aslan, Diyarbakır’da, HADEP il örgütü binasından çıktıkları sırada, 
Partinin gençlik kolu üyesi 5 kişi,  Bağlar ve Balıkçılarbaşı semtlerinde,  Đ. Kardaş, V. Akbaş, M. Duman, M. Duman, M. Farisoğulları ve HADEP 
üyesi  Ş. Akşahin, Tunceli’de, Ovacık ilçesine bağlı köylere baskınlarda, Ali Çakmaz ve Yadigar adlı muhtarlar ile 4 kişi, Batman’da; Hasankeyf 
ilçesinde Cihan Sabuncu, il merkezinde, Hizbulah örgütüne üye oldukları iddiasıyla Bayancık,, soyadlı 3 kişi ile R. Hasar,  
 
11 Eylül günü Đstanbul’da, Pendik’te Evrensel gazetesi dağıtan Ö. Şener, S. Sönmez, M.U. Vatandaş ve Đ. Volkan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 
DHKP-C adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla Yenice beldesi belediye başkanı A. Haydar Sevgi ve eşi Elmas ile belediye meclisi üyesi 2 kişi, 
Van’da; il merkezindeki evine baskında, Burhan Onar, Bingöl’de, Karlıova ilçesi Kızılağaç köyünde, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla A. 
Çelikbilek, M. Bozkurt,  
 
13 Eylül günü Đstanbul’da, KADEK adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla, aralarında HADEP Avcılar ilçe örgütü gençlik kolu başkanı Metin Yalçın’ın 
da olduğu 10 kişi, Hatay’da, SSK Hastanesi’nde görevli bir doktorun  başka yere naklini protesto için gösteri yapan 5 kişi, Diyarbakır’da, Kaya 
mahallesi ve Seyrantepe’de A. Arslan, H. Akın,  
 
14 Eylül günü Đstanbul’un Kartal ilçesinde,  Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) afişlerini asan 9 kişi, Đzmir’in konak ilçesinde aynı nedenle 6 kişi, 
Hatay’da, il merkezi Armutlu mahallesinde EMEP üyeleri H. Mansuroğlu  ve R. Kıran,  
 
15 Eylül günü  Đstanbul Sefaköy’de afişleme çalışması yapan TKP üyesi 4 kişi,  Avcılar ve Esenyurt’taki  operasyonlarda, KADEK üyesi 
oldukları iddiasıyla Ramazan-Hüseyin Atabey ve 6 kişi, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Azadiya Welat gazetesi dağıtan E. Tahran ve M. 
Gündüz,  
 
16 Eylül günü Bursa’da, il merkezi ve ilçelerine jandarmanın yaptığı operasyonlarda 38 kişi, Đçel’de, Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma 
eylemi yapan KESK mensuplarına müdahalede, Eğitim Sen ve SES sendikalarının şube başkanları Ü. Yıldız, A, Koluaçık ile 6 kişi, Muş’ta, 
Eğitim Sen şube binasına baskında, yönetici Kasım Sığınaç,  Đstanbul’da, TĐKB/Bolşevik mensubu oldukları iddiasıyla, sağlık nedeniyle bir süre 
önce tahliye edilen Zeynel sarar ve 5 kişi,  
 
17 Eylül günü Van’da; il merkezindeki evine baskında Ayhan Yıldız, Diyarbakır’da, seçim çalışması için gittikleri Özekli köyünden dönüşte, 
DEHAP gençlik kolları üyesi Đ. Kardaş ve 2 arkadaşı,  
 
18 Eylül günü Đstanbul’da, KADEK adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla 13 kişi, Antep’in Nizip ilçesi Tatlıcak beldesindeki evine baskında HADEP 
başkanı Burhan Akpınar, Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Kayancı köyünde, bir okuldaki bayrağın yırtılmasından sorumlu tutulan Kemal-Sait-Müslim 
Saruhan, Muğla’nın  Fethiye ilçesinde, DEHAP milletvekili adayı, il örgütü başkanı ve Parti üyesi 24 kişi,  
 
20 Eylül günü Artvin’de, Basına açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen’lilere müdahalede, il temsilcisi S. Altıkulaç, şube sekreteri M. Şahin ve 7 
kişi, Đstanbul’da, TĐKB üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi, Adıyaman’da, HADEP il örgütü yöneticisi ve ĐHD üyesi Veli Kahraman, Hakkari, Siirt, 
Batman illeri kırsalındaki operasyonlarda, KADEK militanı oldukları iddiasıyla 10 kişi, Artvin’de, basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim şube 
yönetici ve üyesi 10 kişi,  
 
22 Eylül günü, Batman’da, Hizbullah örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 6 kişi, Elazığ’da, Evine baskında HADEP il örgütü disiplin kurulu üyesi 
V. Kahraman,  
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23 Eylül günü Bingöl’ün Karlıova  ilçesi Taşlıçay ve Boncukgöze köylerine operasyonlarda Hizbullah örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 9 kişi, 
Solhan ilçesinde , seçim çalışmaları yapan 30 kişi, Van’da, Erçiş’te, HADEP ilçe örgütü binasına baskında başkan K. Doğruel ve 4 yönetici, 
 
24 Eylül günü Đçel’de, Ev baskınlarında, Ubeyit-Kerim Ekinci,  S.Güneş ve Ahmet adlı kişi ile Ali Aktaş, Özgür Halk dergisi temsilciliğine 
baskında, Emine Erbay,  
 
25 Eylül günü Đstanbul’da, KADEK’e militan ve lojistik destek sağladıkları iddiasıyla 7 kişi, Đçel’de aynı nedenle aralarında Özgür Halk dergisi 
çalışanı E. Erbey’in de olduğu 8 kişi,  Ankara’da, seçim çalışması kapsamında afiş asan TKP üyesi 3 kişi, Adana’dan Diyarbakır’a giderken 
Ömer Abo adlı kişi,  
 
28 Eylül günü Đstanbul’da, TAYAD tarafından düzenlenen panelde konuşmacı  olan ve düzenleme komitesinde yer alan Ahmet Kulaksız, 
Bostancı’da TKP afişi asan 4 kişi,  eğlence yerlerine baskınlarda, durumları “kuşkulu” görülen 100 kişi,  Çorum’un Akdam köyünde, “dağdaki 
gerillalara yardım ettikleri” iddiasıyla   Hanifi-Güler-Kibar Keçeci, Döner Budak,  Döne Arıcı, B. Karakaş, Jale Çelik,  Feride  Kaya,  
 
29 Eylül günü Siirt’te, Đl merkezindeki evlerinden A. Gerçin, M. Ete, E. Erdoğan ve E. Aslan, 1999 yılında Ankara Cezaevi’nde öldürülen Z. 
Kırbıyık için Kabasakal mezarlığında düzenlenen anma etkinliğine müdahalede27 kişi,  
 
30 Eylül günü  Hakkari’de, AK parti mitinginde idam karşıtı slogan attıkları gerekçesiyle 10 kişi, Yalova’da, merkeze bağlı Güney köyünde, 
“irticai faaliyet yaptıkları” iddiasıyla 15 kişi, Van’ın Çatak ilçesinde, baskın yapılan düğünde, Kürtçe türkü söyleyen  Koma Gulen Azad müzik 
grubu üyesi Đsmail Ayhan,  
 
1 Ekim günü Đstanbul’da, Hizbullah örgütüne mensup oldukları iddiasıyla 4 kişi, Mecidiyeköy ve Ümraniye’de TKP afişlemesi yapan 17 kişi, 
Diyarbakır’da, Yenihal semtindeki evine gidin V. Unat, Bursa’da, “huzur operasyonu”  adıyla yapılan arama baskınlarda 84 kişi, Çorum’da, 
DHKP-c örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 9 kişi,  
 
2 Ekim günü Adıyaman’da, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünden geçen çevre yolundaki kazada 8 yaşındaki bir çoçuğun ezilmesini protesto 
ederek yolu trafiğe kapatan köylülere müdahalede 24 kişi, 7 Ekim günü Siirt’te, Đl merkezindeki mitingten Gökçebağ köyüne dönerken Murat 
Aydın, Batman’da, Hizbullah örgütüne üye oldukları iddiasıyla Aydın-Fehmi Tekin ve 4 kişi,  
 
3 Ekim günü Đstanbul’da, Kadıköy Đmam Hatip Lisesi önünde, türban yasağını protesto eden 20 öğrenci ve velisi,   Ağrı’nın Doğubeyazıt 
ilçesinde Özgür Gündem gazetesi dağıtan Yusuf Abay, Đstanbul’da, Đstanbul Üniversitesi’nin açılış töreninde rektör Alemdaroğlu’nu protesto 
eden 20 öğrenci, Urfa’da, Viranşehir ilçesindeki evlerinden M.A. Akman, C. Benzer, Đ. Tamboğa, H. Aktaş, N. Aslan ve H. Tatlı, 
 
7 Ekim günü Mersin’de, PKK üyesi oldukları iddiasıyla ikisi kadın 5 kişi, Đstanbul’da,7,8, ve 9 Ekim’de, Maltepe, Topkapı ve Merter’de,  sosyalist 
platformun milletvekili adaylarına ait afiş asan  11  kişi,  
 
8 Ekim günü Adana’da, Küçükdikili beldesinde yapılan operasyonlarda Özgür Halk dergisi çalışanı M. Yazıcı, ve HADEP gençlik kolu üyeleri M. 
Vural, S. Kaşdaş,  
 
10 Ekim günü Đstanbul’da, KADEK’e lojistik destek sağladıkları iddiasıyla M. Aslan, H. Şahin, B. Çetin, Beyazıt’ta, Đsrail ve ABD’yi protesto 
eyleminde 6 kişi, Kızılbayrak dergisinin afişini asan 3 kişi,   

 
21 Ekim tarihinde Ali B. adlı kamu çalışanı mesai bitiminde işyerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şb. Polisleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
24 Ekim tarihinde Oktay T. adlı çocuk, akşam saatlerinde izinsiz bildiri dağıttığı iddiası ile Batıkent semtinde  Batıkent Polis Karakolu tarafından 
gözaltına alındı. 
 
26 Ekim günü Ülker Ş., Serdar Ö., Ve Nurbay Đ. adlı üniversite öğrencileri ile Yıldırım D. sabah saatlerinde 100. Yıl semtinden Ankara Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.   
 
27 Ekim günü Ankara sokaklarında yaşayan çok sayıda çocuk  gece saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan çocukların kesin sayısı kimlikleri ve neden böyle bir uygulama yapıldığı hakkında bilgi edinilemedi. 
 
11 Ekim günü Đstanbul’da, işlerinden çıkarıldıkları Tuzla Organize Deri Sanayi önünde direniş yapan  deri işçisi 40 kişi, Van’da, il merkezinde 
Hacı Aşkan,  
 
12 Ekim günü Siirt’te, il merkezindeki evlerinden Dire-Gülşen Kaya, Diyarbakır’da, Dörtyol polis noktasında DEHAP aracının aranmasında M. 
Sıddık Özkol ve M. Ercankan,  
 
13 Ekim günü Đstanbul’da, Hizbullah örgütü adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla örgütün Siirt sorumlusu olduğu ileri sürülen O. Eren ve 2 kişi, 
Kadıköy’de, TKP’nin seçim afişini asan 19 kişi, PKK üyesi olduğu iddiasıyla Ozan Alpkaya, havalimanında, kapatılan Demokrasi gazetesi sahibi 
Veli Mükyen,  
 
15 Ekim günü  Muş’ta, Varto ilçesinde DEHAP’ın seçim çalışmalarını görüntüleyip Medya TV’ye çekim yapan Ş. Göksoy, Antep’te, il 
merkezinde Atılım gazetesi dağıtan Y. Bulut ve E. Almakçı, Van il merkezinde T. Aslan,  
 
17 Ekim günü  Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, F.N. Bingöl, S. Kayak, S. Kırdemir, ve H. Kısaoğlu, Đstanbul’da, kamu emekçilerinin eylemine 
müdahalede, aralarında KESK Genel Başkanı S. Evren, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri H. Ayyıldız’ın da olduğu  sendikaların üye ve yöneticisi 
45 kişi, Kadıköy’de, Đmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (ÖNDER) genel başkanı Đbrahim Solmaz ve yönetici 2 kişi,  Batman’da, Hizbullah 
örgütü üyesi 5 kişi, Ankara’da, Cebeci civarında TKP afişlemesi yapan 5 kişi,   
 
18 Ekim günü  Bingöl’ün Solhan ilçesi Hazarşah köyünde Bahattin-Sait-Faysal Anık ve 5 kişi, Đstanbul Zeytinburnu’nda Kaldıraç dergisinin 
afişlerini  asan 5 kişi,  
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20 Ekim günü Đstanbul’da, Taksim Đstiklal caddesinde , ölüm oruçlarının ikinci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen  TAYAD, 
TUYAB,  Halkevleri, Sosyalist Demokrasi Partisi’ne mensup 100 kişi,  Okmeydanı’nda ÖDP afişlerini asan 11 kişi,  
 
21 Ekim günü Diyarbakır’da, Lice ilçesinde ki seçim çalışmasında halka Kürtçe hitap eden  Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel 
Başkanı A. Melik Fırat, Şırnak’ta, DEHAP’ın seçim çalışmaları için kullanılan minibüste  Kürtçe kaset çaldıkları için Đ. Demir, A. Gözlek, H. 
Uysal ve aracın şoförü,  
 
22 Ekim günü Đstanbul’da, Hizbullah örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 7 kişi, Đstanbul’da, 24 yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen yazar Atila 
Keskin,  
 
23 Ekim günü  Mersin’de, Yenişehir beldesinde yapılan bir düğünde Kürtçe türkü okuyan Müzisyen Devran Salış ve düğün sahibi S. Aydın, 
 
24 Ekim günü Bingöl’de, Karlıova ilçesi Serpmekaya köyünde, muhtar Rıza Tiryaki,  
 
25 Ekim günü Diyarbakır’ın Hazro ilçesindeki seçim çalışmasında Kürtçe anons yapıldığı gerekçesiyle HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı 
Đbrahim Güçlü, il merkezindeki evlerinden E. Kaplan, Ş. Akat, B. Kılıç, M. Hocaoğlu, E. Elhakan,Gülcan-Süreyya Bahtiyar,  
 
26 Ekim günü Bingöl’de, Solhan ilçesinde, HADEP ilçe örgütü başkanı  Remzi Sönmez ile Aysel Kaya, Tunceli’de, HADEP kadın kolu başkanı 
Lizge  Bozkurt ve 2 köylü, Đstanbul’da, Đstiklal caddesinde, olası Irak operasyonu için ABD’nin protesto edildiği eyleme müdahalede 20 kişi,  
 
27 Ekim günü Samsun’da, Bildiri dağıtan Đşçi-Köylü gazetesi çalışanları Derya Gökmen ve Derya Binay, Diyarbakır’da, Bağlar beldesindeki bir 
eve baskında, Hizbullah örgütü üyesi 3 kişi, Kürdistan Đslami Devrim Hareketi (KĐDH) üyesi oldukları iddiasıyla 30 kişi, Batman’da, Hizbullah 
örgütü üyesi Faraç-A. Aziz Akgül ve 4 kişi, Hatay’da, Asi Bilim Kültür Sanatevi’nin etkinliğinde Canan Yabancı,  
 
29 Ekim günü Mardin’de; Derik ilçesinde, DEHAP lehine slogan attıkları gerekçesiyle pamuk toplamaya giden 52 kişi, Elazığ’da, Cezaevindeki 
kardeşini ziyarete giden Ahmet Çelik, Nevşehir’de, Cumhuriyet bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda 
bulunmadıkları gerekçesiyle DEHAP milletvekili adayı E. Gerçeker ve il örgütü yöneticisi M. Mahsun, Ankara’da, Đslami örgüt Hizbut Tahrir 
adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla 8 kişi, Diyarbakır’da, Bayramoğlu Kooperatifleri  civarında DEHAP’ın afişlerini asan Faruk Ari, E. Đpekçi ve O. 
Kaçmaz, 
 
30 Ekim günü Diyarbakır’da, Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri Y. Özalp, Y. Aksoy,  
 
2 Kasım günü Kocaeli’de, “Huzuru sağlamak” adıyla il genelinde yapılan operasyonlarda 30 kişi, Van’da, KĐDH örgütüne mensup oldukları 
iddiasıyla 10 kişi,  Đzmir’de, çalışmakta oldukları tarlalarından Necmettin Ertaş ve eşi Neslihan, 
 
3 Kasım günü Diyarbakır’da, Toplu Konut semtindeki bir okulda DEHAP adına seçim müşahidi olan Medine Kaya ile Kayapınar beldesinde H. 
Akın, M. Ekmen, R. Baydemir, il merkezindeki muhtelif okullarda DEHAP müşahitliği yapan, aralarında Tek Gıda Đş Sendikası şube başkanı Arif 
Akkaya’nın da olduğu 12 kişi, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, seçim nedeniyle sandık başlarında görevli DEHAP’lı 17 müşahit, il merkezinde 
Nasır Barış ve Serdar Kutay, Mardin’in Savur ilçesine bağlı Sürgücü (Evina) beldesinde, sandık başkanının açık oy kullandırtmasına itiraz eden 
DEHAP müşahitleri Đsa Can, H. Uyuk, H. Poyraz ve M.S. Budak, Muş’un Malazgirt ilçesine bağlı Kızılyusuf köyünde, seçimlerde oy kullanma 
yüzünden çıkan tartışmalarda, köye gelen jandarmalar tarafından 20 kişi, Bursa’da, Yıldırım ilçesi Yiğitler mahallesinde, sandık başkanı ile 
DEHAP’lılar arasında çıkan tartışmada DEHAP müşahidi Filiz Getiren ve 3 arkadaşı, Đzmir’de, PKK adına faaliyetten arandığı gerekçesiyle 
Fırat Kutan, Antep’te, Kürdistan Đslami Devrim Hareketi adlı örgüt adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla 10 kişi, Siirt’te, Gültensüver köyüne giden 
ĐHD şube yöneticileri Faik Ay ve Mehmet Demir, Muş ili Malazgirt ilçesi Güzelbaba köyünde Enver Gülün, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, seçimler 
sırasında sandık başkanı ile tartışan DEHAP müşahidi A. Kerim Dağ,  
 
4 Kasım gün Mardin’in Nusaybin ilçesinde, yasadışı örgüt adına faaliyet yaptığı iddiasıyla M. A., Batman’da, Hizbullah örgütü üyesi oldukları 
iddiasıyla 9 kişi, Đzmir’de, evinden Arif Güner, işyerinden Latif Kaya,  
 
6 Kasım günü Ankara’da, Kızılay’da Atatürk Bulvarı üstünde YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle protesto gösterisi yapanlara müdahalede 
üniversite öğrencisi 56 kişi, Đstanbul Beyazıt meydanında aynı nedenle toplanan öğrencilerden 15 kişi. Diyarbakır’da Fen-Edebiyat Fakültesi 
önünde 3 öğrenci, evinden Hakkı Çiçek, bir kahvehaneden Ali Yıldız,  
 
12 Kasım günü Diyarbakır’da, Ofis semtindeki evinden Özgür Çelik,  
 
13 Kasım günü, Đzmir’de, evinden Hüseyin Monduz ve işyerinden ikiz kardeşi Hasan, 
 
14 Kasım günü Đstanbul Ümraniye’de, cep telefonundan Kürtçe mesaj çekerek KADEK propagandası yaptığı gerekçesiyle Savaş Kütüz, 
Bingöl’de, T. Burulday, M. Kaşık,  
 
15 Kasım günü Ankara’da, Beşevler’de ülkücülerin saldırısına uğrayan öğrenci Mahir Bayan, Đstanbul’da, baskın yapılan TAYAD binasından, 
derneğin başkanı Tekin Tangün, Diyarbakır’da, Bismil Kazancı köyünde, “Ne mutlu Kürdüm diyene” dedikleri iddiasıyla B. Altunç ve 3 kişi,  
 
16 Kasım günü Đstanbul’da, Taksim’de, ellerinde savaş karşıtı pankartlarla yürüyüşe geçen Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu’na mensup 
öğrencilere müdahalede 40  kişi,  
 
17 Kasım günü Mersin’de, Azadiya Welat gazetesi dağıtan Sıracettin Karataş, Diyarbakır’da, KADEK lehine slogan atan E. Demir, Đ. Soylu,  
 
19 Kasım günü Hakkari’de, Đl merkezindeki evlerine baskında Resul-Nadir Çiftçi ve K. Ege, Siirt’te, DEHAP Aydınlar ilçe örgütü başkanı M. 
Beydoğan, Batman’ın Beşevler mahallesinde, protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle A. Demir ve Đ. Soylu, Erzurum’da, 3 Kasım 
seçimlerinde DEHAP’ın çalışmalarına katıldıkları iddiasıyla Atatürk Üniversitesi öğrencisi 7 kişi, Đstanbul Atatürk  Havalimanında, Almanya’dan  
ailesini ziyarete gelen  Kürt politikacı Hacı Erdoğan,  
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20 Kasım günü Erzurum’da, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla Atatürk Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde okuyan 10 öğrenci ve DEHAP 
yöneticileri S. Polat, B. Gül, Diyarbakır’da, minibüs ücretlerine zammı protesto eden Fen Fakültesi öğrencisi 4 kişi, Bingöl’de, Karlıova ilçesi 
Yukarı Çır mezrasında, Đbrahim-Remzi Genç, ve Boylu soyadlı 5 kişi,  
 
22 Kasım günü Đstanbul’da, PKK adına faaliyet yaptığı iddiasıyla M. Hanifi Gürdeğer ve Bingöl’deki kardeşi Gökmen ile amcasının oğlu Doğan,  
Van il merkezinde Rıza Aslan,  
 
27 Kasım günü Osmaniye’de, yerel yayınlanan Hasat gazetesinin sahibi Koray Önal ve yazıişleri müdürü Kemal Gürsoy, Đzmir’de, evine 
baskında Mesut Taşdemir,  
 
29 Kasım günü Đstanbul’da, işten çıkarıldıkları Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesindeki işyerleri önünde  basın açıklaması yapmak isteyen 
işçilere müdahalede, Deri Đş Genel Başkan Vekili M. Selvi ile sendikanın yöneticilerinden 4 kişi, Diyarbakır’da, Bağlar semtinde, HADEP gençlik 
kolu yöneticisi Kamuran Yüksel ile 3 kişi, Hatay’da, 12 Eylül döneminde idam edilen A. Aktaş’ın mezarını ziyaret eden 20 kişi,   
 
30 Kasım günü Đstanbul’da, TĐKKO üyesi olduğu ve Karadeniz bölgesinde bazı eylemlere katıldığı ileri sürülen Safinaz Kekeç, Diyarbakır’da, 
evine baskında S. Bekiroğlu,  
 
5 Kasım tarihinde Ölüm Orucundan kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle cezası ertelenerek tahliye edilmiş olan siyasi hükümlü Namık 
Kemal B., tedavi için gittiği TĐHV çıkışında Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.  
 
6 Kasım günü Kızılay semtinde “YÖK ve savaşa karşı” basın açıklaması yapmak isteyen üniversite öğrencilerine Çevik Kuvvet Polislerinin 
müdahalesinden sonra 44 öğrenci gözaltına alındı.  
 
10 Kasım günü Eskişehir Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Deniz Yılmaz,  Eskişehir Merkez  Çarşı Karakolu tarafından bir futbol 
karşılaşmasında gözaltına alındı. 
 
11 Kasım günü Nuran K., Güven Ö. ve Erkan S. Mamak Natoyolu semtindeki evlerinden Yavuz Selim Polis Karakolu tarafından gözaltına 
alındı. 
 
13 Kasım günü Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Üniversitenin Beşevler Semtindeki kampus ünde aşırı sağ görüşlü öğrencilerin saldırısına 
maruz kalmaları sonrasında saldırıya maruz kalan öğrencilerden biri sivil polisler tarafından kısa bir süre için gözaltına alındı. 
 
15 Kasım günü Mahir B. adlı öğrenci, öğrenim gördüğü  Gazi Üniversitesi Beşevler Kampusünde  sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
18 Aralık günü Ankara Savaş Karşıtı Platform tarafından düzenlenen Irak’ta Savaşa Hayır mitinginin izinli afişlerini asan Đlker Halkevi Başkanı 
Suat Aydın ve Hasan K. yolda Dikmen Polis karakolu tarafından gözaltına alındı.  
 
23 Aralık günü Haydar P. adlı öğretmen pasaport başvurusu için gittiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde TEM Şubesi tarafından gözaltına alındı.   
 
24 Aralık günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde öğrenim gören öğrenciler ile dışarıdan gelen  ve öğrencilere saldıran bir grup Đşçi 
Partisi üyesi toplam 39 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Aralık günü  Kars’ta, duvarlara KADEK’i övücü sloganlar yazdıkları iddiasıyla 3 kişi,  
 
7 Aralık günü Đzmir’de, Tikko örgütü üyesi olduğu iddiasıyla Taylan Özgür Eker,  
 
9 Aralık günü Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda 4 kişi, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, KADEK lehine cep telefonundan görüntülü 
mesajla propaganda yaptığı iddiasıyla E.A., Đzmir’de, Bornova ilçesinde Rojda Erdoğan,  
 
11 Aralık günü Şırnak’ta Toptepe köyüne yapılan baskınlarda, Serhan-Đdris Katar, Ç. Bayat, H. Uğur ve 12 kişi, Siirt’te, Doğan mahallesinde, A. 
Öcalan’a yönelik tecrit politikasını protesto için yapılan meşalelerle yürüyüş eyleminden sonra yapılan ev baskınlarında M. Koçak ve L. Beyazıt 
ve 3 kişi,   
 
12 Aralık günü, Đzmir’in Cennetçeşme ve Kadifekale  semtlerinde oturan HADEP’lilerin evlerine baskınlarda, Hasan-Hüseyin Manduz, Mehmet-
Yasin Tanaş,  TAYDER yöneticisi Evin Tunç  ve 5 kişi, Diyarbakır’da, il merkezinde Serhat Çalışır ve kimlik  çıkarmak için gittiği karakolda 
Kemal Değerli,  
 
13 Aralık günü Tokat’ta; Turhal ilçesinde Đşçi-Köylü gazetesi bürosuna baskında, büro çalışanları S. Keskin ve D. Gökmen, Şırnak’ta, il 
merkezindeki evlerinden N. Duru, O. Geliş, N. Doğan, Đzmir’de, arama yapılan evinden Serkan Okumuş,  Pınarbaşı’ndaki işyerinden Ahmet 
Güler, baskın yapılan Kızılbayrak gazetesi bürosundan  temsilcisi Ahmet Subaşı,  
 
14 Aralık günü Đzmir’de, Ev ve işyerlerinden alınan ikiz kardeşler Hüseyin-Hasan Manduz,  
 
15 Aralık günü Đzmir’de, PKK adına faaliyet yaptıkları  ve korsan eylemler  düzenledikleri iddiasıyla 6 kişi, evine baskında Taylan Caydaşı,  
Diyarbakır’da, il merkezinde M. Öner, Đstanbul’da, Küçükarmutlu’da yapılan ev baskınlarında Şenay-Şehzade Boybaş ve 4 kişi,   
 
16 Aralık günü Şırnak’ta, Đl merkezinde yapılan operasyonlarda 16 kişi, Ankara’da, Đtalyan büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yapan 
Greenpeace üyeleri t Türkmen, P. Şaşmaz, B. Dökmecibaşı ve Hale Özen,  
 
17 Aralık günü Diyarbakır’da, HADEP il binasından çıkışlarında, gençlik kolu yöneticileri M. Tekdağ, F. Gökderi, V. Akbaş, Ö. Akbey ve M. 
Önen, Sivas’ta, Cumhuriyet Üniversitesi’nde gösteri yapan öğrencilere müdahalede 6 kişi,  
 
18 Aralık günü Sivas’ta, YÖK’e, savaşa ve tecride karşı gösteri yaparken uğradıkları polis saldırısını kınamak için EMEP il örgütü binasında 
açıklama yapmak isteyen Cumhuriyet Üniversitesi’nden 16 öğrenci, Ankara’da, Dikmen’de, “Irak’ta savaşa hayır” mitinginin afişlerini asan 
Halkevi başkanı Suat Aydın ve Hasan K.,  
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19 Aralık günü, Van’ın Bostaniçi beldesinde jandarmanın yaptığı operasyonda, HADEP belde örgütü yöneticisi Hamza Özkan ve üyesi 5 kişi, 
KADEK’in Đran’daki kampına gitme girişimi yaptıkları iddiasıyla 6 kişi, Diyarbakır’da, Lice ilçesi Feyzo köyünde, silah olduğu gerekçesiyle 
yapılan ev aramalarında 8 kişi, Đstanbul’da, cezaevleri operasyonlarının yıldönümü nedeniyle Đstiklal caddesinde gösteri düzenleyen “Mücadele 
platformu” üyelerine müdahalede, 12 kişi, Đzmir’de, Bornova’da  BMC Fabrikası önünde bildiri dağıtan  EMEP üyesi 16 kişi,  
 
22 Aralık günü Samsun’da, F tipi cezaevlerini protesto eylemi yapan bir gruba müdahalede 10 kişi, Antep’te, Şahinbey ilçesinde Özgür 
Gündem gazetesi dağıtan Murat Şen,  
 
23 Aralık günü Ankara’da, Pasaport almak için gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde öğretmen Haydar P.,  
 
24 Aralık günü Urfa’da; Hilvan ilçesinde, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla M. Demir, A. Bayam, Đstanbul’da, Đslami Büyük Doğu Akıncılar 
Cephesi (ĐBDA-C) üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsündeki öğrencilerle dışarıdan gelen Đşçi 
Partisi üyeleri arasında çıkan kavga sonrası 39 kişi,  
 
27 Aralık günü Siirt’te, il merkezinde N. Akbay, Hüseyin Ete, Diyarbakır’da, Bağlar Dörtyol mevkiinde Şefik Yıldırım, 
 
29 Aralık günü Bursa’da, “Huzur operasyonu” adıyla yapılan arama ve kontrollerde kent genelinde 56 kişi,  
 
30 Aralık günü Diyarbakır’da, Z. Gökalp mahallesindeki evlerine baskında, Ahmet-Fatma Durma,  
 
31 Aralık günü Ankara’da, Mamak’ta Özgür Gündem gazetesi dağıtan Rahman Sümer, Diyarbakır’da, H. Turgut, M. Baran,  
 
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
 
1 Ocak günü Hatay’da, Kırıkhan ilçesinde Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle 10 kişi 
 
5 Ocak günü Edirne’de, sınır bölgesindeki aramalarda Gürcü uyruklu 19 sığınmacı ve göçmen,  
 
9 Ocak günü Edirne’de, sınır bölgelerinde, yasal olmayan yollardan Türkiye dışına çıkmak istedikleri iddiasıyla 25 sığınmacı ve göçmen,  
 
15 Ocak günü Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik sahilinde Van’ın Saray ilçesine bağlı belde ve köylerde, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kaçak 
yollarla giriş ya da çıkış yapan 103 sığınmacı ve göçmen, 
 
23 Ocak günü Edirne ve Muğla illerinin sahil bölgelerinde Đran, Filistin ve Somali uyruklu 47 sığınmacı ve göçmen, 
 
24 Ocak günü Đzmir’in Çeşme ilçesinde, Türkiye dışına çıkmaya çalışan 8 kişi sığınmacı ve göçmen, 
 
4 Şubat günü  Edirne’de Kadıdondurma köyünde yapılan kontrollerde, Filistin, Cezayir, Đran uyruklu 29, Đzmir’de, Çeşme ilçesinin Ş. Mehmet 
mevkiinde, kaçak yollarla Yunan adalarına çıkmak isteyen 9 sığınmacı ve göçmen, 
 
16 Şubat günü Đzmir’de, Karaburun ve Çeşme ilçesindeki kontrollerde sığınmacı ve göçmen 8 kişi, 
 
18 Şubat günü Đzmir’in Çeşme ilçesi ve Edirne’de, kaçak yollarla Türkiye dışına çıkma girişimi yapan 33 sığınmacı ve göçmen, 
 
20 Şubat günü Muğla’nın Fethiye ve Ula ilçeleri ve Kırklareli’nin Demirköy ilçesindeki arama ve kontrollerde Türkiye dışına kaçak yollarla 
çıkmaya çalışan 70’i yabancı uyruklu 136 mülteci,  
 
21 Şubat günü, Đzmir’in Karaburun ilçesinde, Yunan adalarına kaçak yollarla çıkma girişimi yapan sığınmacı ve göçmenlerden 4 kişi,  
 
24 Şubat günü, Edirne’nin Meriç ilçesinde Çin, Irak, Fas uyruklu sığınmacı ve göçmen 44 kişi,  
 
1 Mart günü Đzmir’in Seferihisar ilçesinde kaçak yollarla Türkiye çıkmaya çalışan 56 sığınmacı ve göçmen,  
 
2 Mar günü Đzmir’in Bornova ve Aliağa ilçelerindeki  kontrollerde 108’i yabancı uyruklu 199 mülteci, Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde Đran ve Irak 
uyruklu 31 mülteci, 
 
3 Mart günü Đzmir’de, Karaburun ilçesinde Azeri uyruklu 4 sığınmacı ve göçmen, 
 
4 Mart günü Edirne ve Đzmir’in sahil bölgeleriyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesi ve Van’daki operasyonlarda  Nijerya, Fas, Türk ve Lübnan uyruklu 92 
sığınmacı ve göçmen, 
 
10 Mart günü Edirne’de, Đpsala sınır kapısında sınırı kaçak geçmeye çalışan 36 sığınmacı ve göçmen, 
 
13 Mart günü  Muğla’nın Datça ilçesinde Nijer ve Uganda uyruklu 19 sığınmacı ve göçmen, 
 
17 Mart günü Đzmir’in Bornova ilçesinde, iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirilen Çin uyruklu 22 sığınmacı ve göçmen, 
 
18 Mart günü Muğla’nın Bodrum ilçesiyle Gökova beldesinde ve Edirne’nin  Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde kaçak yollarla Türkiye dışına çıkma 
girişimi yapan Türk, Ürdün, Filistin ve Nijer uyruklu 67 sığınmacı ve göçmen, 
 
20 Mart günü Đzmir’in Menemen ilçesi Buruncuk mevkiinde, kaçak yollarla Türkiye dışına çıkmak istedikleri ileri sürülen Türk ve yabancı uyruklu 
185 sığınmacı ve göçmen, 
 
5 Nisan günü Đzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yapılan aramalarda 94 sığınmacı ve göçmen, 
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8 Nisan günü Edirne’nin Meriç ilçesiyle Büyükismailce köyündeki aramalarda, 134 sığınmacı ve göçmen, 
 
9 Nisan günü Đstanbul’da, Gaziosmanpaşa’daki kontrollerde, Afgan ve Filistin uyruklu 60 sığınmacı ve göçmen, 
 
10 Nisan günü Edirne’nin Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde, Yunanistan’dan kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle 29 sığınmacı ve göçmen, 
 
24 Nisan günü Iğdır ve Van’da yapılan aramalarda Türkiye’ye kaçak girdikleri gerekçesiyle 89 sığınmacı ve göçmen, 
 
25 Nisa günü Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri gerekçesiyle 81, Van’da Afgan uyruklu 33 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
27 Nisan günü Hatay’da, Samandağ ilçesinde bir gemide yapılan aramada Đran, Pakistan ve Türk uyruklu 274 sığınmacı ve göçmen, 
 
28 Nisan günü Edirne’de, bir eve baskında Filistin ve Somali uyruklu 14 sığınmacı ve göçmen, 
 
29 Nisan günü Đstanbul’da,  Çatalca ilçesinde, Türkiye’ye kaçak giriş yapan 12, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Türkiye dışına çıkış hazırlığı 
yaptıkları gerekçesiyle 7 sığınmacı ve göçmen, 
 
30 Nisan günü Van’ın Başkale, Gürpınar ve Erciş ilçelerindeki aramalarda 225 sığınmacı ve göçmen, 
 
1 Mayıs günü Đzmir’de, Menderes ilçesi Gümüldür beldesinde  Irak ve Filistin uyruklu 128 sığınmacı ve göçmen, 
 
5 Mayıs günü Muş’un Malazgirt, Van’ın Erciş, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde yapılan aramalarda, kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları 
gerekçesiyle Afgan, Irak, Đran ve Pakistan uyruklu toplam 174 sığınmacı ve göçmen, 
 
7 Mayıs günü Van’ın Erciş, Gürpınar ve Gevaş ilçelerindeki ve köylerindeki operasyonlarda Afgan, Irak ve Pakistan uyruklu 259 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
12 Mayıs günü Đzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasal olmayan yollarla sınırı geçmeye çalışan Iraklı 83  sığınmacı ve göçmen 
 
13 Mayıs günü Đçel’in Taşucu beldesi Boğsak koyu yakınında, kaçak yollarla sınırı geçme girişimi yapan 248 sığınmacı ve göçmen, Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesinde Afgan uyruklu 11 sığınmacı ve göçmen, 
 
14 Mayıs günü Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde kaçak yollarla Bulgar sınırını geçmek istedikleri için Hint ve Mısır uyruklu 11 sığınmacı ve 
göçmen, Đzmir’in Çeşme ilçesinde de aynı nedenle  Afgan uyruklu 4 sığınmacı ve göçmen, 
 
16 Mayıs günü  Balıkesir’in Bandırma ilçesi Edincik beldesi ve Hatay’ın Belen ilçesinde Bangladeş, Irak, Somali uyruklu  sığınmacı ve 
göçmenlerden 102 kişi,  
 
24 Mayıs günü Đzmir’in Çeşme ilçesinde, sınırı geçmek istedikleri gerekçesiyle Afgan uyruklu 9 sığınmacı ve göçmen, Edirne’nin Uzunköprü  ve 
Havsa ilçelerinde aynı nedenle  Ürdün, Somali, Hint uyruklu 71 sığınmacı ve göçmen,   
 
27 Mayıs günü Erzincan ilinin kırsal kesiminde,Van ve ilçeleri ile, Edine’nin Enez  ile Kocaeli’nin Gebze ilçelerindeki kontrollerde 168 sığınmacı 
ve göçmen, 
 
28 Mayıs günü Iğdır’ın Aralık ilçesinde, Türkiye’ye kaçak giriş yaptıkları gerekçesiyle Pakistan ve Bangladeş uyruklu 68 sığınmacı ve göçmen, 
Đzmir’de Çeşme ilçesi Alaçatı  beldesi Mersinli koyunda çoğu Irak uyruklu 77 sığınmacı ve göçmen, 
 
30 Mayıs günü Đzmir’in Menderes ve Urla ilçesindeki kontrollerde, kaçak yollarla Türkiye dışına çıkma girişimi yapan 44 sığınmacı ve göçmen, 
 
1 Haziran günü Edirne’nin Đpsala ilçesindeki kontrollerde Hint ve Pakistan uyruklu 27 sığınmacı ve göçmen, 
 
3 Haziran günü Muğla’da, Marmaris ilçesi Söğüt köyü ve Hisarönü sahilindeki kontrol ve aramalarda 198’i Türk uyruklu olmak üzere 232 
sığınmacı ve göçmen, 
 
9 Haziran günü Đzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yapılan  aramalarda Irak uyruklu 41 sığınmacı ve göçmen, 
 
10 Haziran günü Edirne’de, sınır bölgesinde yapılan kontrollerde, kaçak olarak sınırı geçme girişiminde bulunan Filistin, Cezayir, Türk, Fas, 
Afgan ve Tunus uyruklu 214 sığınmacı ve göçmen, 
 
14 Haziran günü Đzmir’in Urla ve Çeşme ilçeleri ile Edirne’nin Đpsala ve Meriç ilçelerinde, Đstanbul’da Ambarlı limanında  228 sığınmacı ve 
göçmen 
 
26 Haziran günü Muğla’nın Ortaca ve Bodrum,  Aydın’ın Didim ilçelerinde ve Đzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yapılan kontrollerde 107 
sığınmacı ve göçmen, 
 
1 ve 2 Temmuz günlerinde Đzmir’in Menderes ilçesinde, Edirne’nin çeşitli bölgelerinde, Đstanbul Zeytinburnu’nda ve Fatih’te, Aydın’ın Kuşadası 
ilçesinde ve  Çanakkale’de  yapılan arama ve kontrollerde, aralarında Türk uyrukluların da olduğu  Irak, Pakistan, Suriye, Filistin, Nijerya Tunus 
ve Fas uyruklu  toplam 303 sığınmacı ve göçmen, 
 
3 Temmuz günü Unkapanı’nda, Pakistan uyruklu 30 sığınmacı ve göçmen 
 
10 Haziran günü Bolu’da, jandarma ekiplerinin kontrollerinde, Afgan ve Irak uyruklu 24 sığınmacı ve göçmen, 
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11 Temmuz günü Edirne’nin Enez ve Đpsala ilçelerinde Türk ve Fas uyruklu 16 ve Kapıkule mevkiinde,  kaçak olarak Türkiye’ye giriş yapmak 
isteyen  Pakistan ve Hint uyruklu 5 sığınmacı ve göçmen,  
 
18 Temmuz günü Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Türkiye’ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 21 sığınmacı ve göçmen, 
 
19 Temmuz günü Kırklareli Dereköy’de jandarmanın yaptığı kontrollerde Afgan ve Irak uyruklu 28 sığınmacı ve göçmen 
 
22 Temmuz günü Edirne’de jandarmanın yaptığı kontrollerde yarısı Türk uyruklu 153 mülteci, 
 
26 Temmuz günü, Edirne’de,  Meriç ilçesin Köprü beldesindeki kontrollerde,  Irak ve Filistin uyruklu 18 sığınmacı ve göçmen,  
 
27 Temmuz günü Đzmir’in Çeşme ilçesinde, Afgan ve Suriye uyruklu 28  sığınmacı ve göçmen, 
 
30 Temmuz günü Đzmir’de, Alaçatı ilçesi açıklarındaki bir yatta, Irak ve Afgan uyruklu 145 sığınmacı ve göçmen, 
 
2 Ağustos günü Enez, Đpsala ve Meriç ilçeleri civarında yapılan arama ve kontrollerde; Senegal, Hint, Pakistan ve Türk uyruklu  123 göçmen, 
 
5 Ağustos günü Đzmir’de, Dikili ilçesinin Çandarlı beldesindeki kontrollerde 64 sığınmacı ve göçmen, 
 
8 Ağustos günü Aydın’da, Kuşadası körfezinde yapılan aramalarda 94 sığınmacı ve göçmen, 
 
9 Ağustos günü Edirne’nin Meriç ve Lalapaşa ilçelerindeki kontrollerde  114 sığınmacı ve göçmen, 
 
11 Ağustos günü Kocaeli’de, Türkiye’ye yasadışı yollarla girip Avrupa’ya çıkış hazırlığı yapan 41 kişi ile bunlara yardım eden 3 kişi, 
 
12 Ağustos günü Edirne’nin Meriç, Đpsala ve Enez ilçelerindeki kontrollerde, aralarında Türk uyruklu da olan 139 mülteci, 
 
13 Ağustos günü Edirne’nin  Đpsala ve Meriç ilçelerinin Hacıköy ve Subaşı beldelerinde jandarma ekiplerinin yaptığı kontrollerde 49 sığınmacı 
ve göçmen,  
 
14 Ağustos günü Đzmir’in Dikili, Çanakkale’nin Gelibolu, Antalya’nın Manavgat, Van’ın Başkale ve Gürpınar  ilçelerinde jandarma ekiplerinin 
kontrollerinde  toplam 322 sığınmacı ve göçmen,  
 
15 Ağustos günü Erzurum’da, Karayazı ilçesi Göksu mevkiinde, Irak uyruklu 30 sığınmacı ve göçmen, 
 
18 Ağustos günü  Đzmir’in Urla ilçesinde ve Edirne’nin Enez ve Uzunköprü ilçelerine bağlı köylerde jandarmanın yaptığı kontrollerde 70 
sığınmacı ve göçmen, 
 
20 Ağustos günü Edirne’nin Meriç ilçesi Subaşı ve Küplü beldeleri ile civar yerlere jandarmanın yaptığı arama ve kontrollerde 76 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
Erzurum’da, Nenehatun köyü yakınlarında jandarmanın yaptığı kontrollerde, Van’dan kaçak giriş yaptıkları belirlenen 43 sığınmacı ve göçmen,   
 
22 Ağustos günü Edirne’de, merkeze bağlı Pazarkule mevkii ve Đpsala ilçesindeki arama ve kontrollerde  21 sığınmacı ve göçmen, 
 
23 Ağustos günü Bursa ve Edirne’deki arama ve kontrollerde, Irak ve Cezayir uyruklu 81 sığınmacı ve göçmen, 
 
25 Ağustos günü Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri arasındaki mevkide yapılan kontrollerde 56 sığınmacı ve göçmen, 
 
27 Ağustos günü Đzmir’in Urla ilçesi Yağcılar köyünde  jandarmanın yaptığı  denetimlerde 33, Đstanbul’da Fatih ve Ümraniye’deki denetimlerde  
Pakistan ve Đran uyruklu 109 sığınmacı ve göçmen,  
 
28 Ağustos günü Edirne’de, Meriç, Enez ve Đpsala ilçelerindeki denetimlerde, 96 sığınmacı ve göçmen, 
 
29 Ağustos günü Gümüşhane’de yapılan denetimlerde, Türkiye’ye kaçak girdikleri gerekçesiyle 75 sığınmacı ve göçmen 
 
4 Eylül günü Edirne’nin Meriç, Đpsala, Keşan ve Havsa ilçelerindeki arama ve kontrollerde, sınırı geçme girişimi yaptıkları gerekçesiyle toplam 
157 sığınmacı ve göçmen, 
 
5 Eylül günü Bornova ilçesinde ve Bingöl’ün Solhan ilçesi Boğlan mevkiinde yapılan denetim ve aramalarda 77 sığınmacı ve göçmen, 
 
6 Eylül günü Van’ın Erciş, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yapılan kontrollerde Irak ve Đranlı 47 sığınmacı ve göçmen 
 
8 Eylül günü Edirne’de, Ayşekadın garından trene binerek kaçak yollarla yurtdışına çıkmak isteyen Türk ve yabancı uyruklu 14 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
11 Eylül günü Edirne’de, Hadımağa mevkii ve Meriç ile Đpsala ilçelerindeki kontrollerde Nijerya, Senegal ve Filistin uyruklu 103 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
13 Eylül günü Ağrı’da, Hamur ilçesinde, sınırdan kaçak yollarla geçtikleri gerekçesiyle 33 sığınmacı ve göçmen, 
 
17 Eylül günü Van’ın Başkale ilçesi Saçan ve Kızılca köylerinde yapılan denetimlerde  Afgan, Irak ve Filistin uyruklu 119 sığınmacı ve göçmen, 
 
18 Eylül günü Üsküdar ve Şişli’de yapılan arama ve denetimlerde  Afgan ve Bangladeş uyruklu 140, Muğla’nın Marmaris ilçesinde de kaçak 
yollarla yurtdışına çıkma girişimi yapan 21 sığınmacı ve göçmen, 
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22 Eylül günü Đzmir’in Selçuk ilçesi Gökçealan köyünde, Afgan ve Irak uyruklu 17 sığınmacı ve göçmen, 
 
23 Eylül günü Çanakkale’de, Ezine ilçesi sahillerindeki denetimlerde Pakistan uyruklu 39, Edirne’nin Đpsala ilçesindeki kontrollerde de Irak 
uyruklu 66 sığınmacı ve göçmen, 
 
28 Eylül günü Çanakkale’de, Bozcaada açıklarında yapılan aramalarda 86 sığınmacı ve göçmen, 
 
30 Eylül günü Edirne’de, ilin muhtelif kesimlerinde yapılan denetimlerde, 64 sığınmacı ve göçmen 
 
10 Ekim günü Edirne’de, Meriç ilçesi Küplü beldesi ve Adasaranlı köyündeki kontrollerde  60 sığınmacı ve göçmen, 
 
12 Ekim günü Đstanbul Ümraniye’de yapılan kontrollerde Pakistan uyruklu 50 sığınmacı ve sığınmacı ve göçmen, 
 
15 Ekim günü Erzurum-Horasan karayolunda yapılan yol kontrollerinde değişik ülkelere mensup 196 sığınmacı ve göçmen,   
 
17 Ekim günü Edirne’nin Meriç ilçesi civarı ve Muğla’nın Marmaris ilçesi Çetibeli köyünde Pakistan ve Irak uyruklu 49 sığınmacı ve göçmen, 
 
21 Ekim günü Edirne’nin Lalapaşa ilçesi ve köylerinde yapılan kontrollerde 89 sığınmacı ve göçmen 
 
22 Ekim günü Edirne’nin Đpsala ilçesi ve civarında yapılan yol kontrollerinde 47 sığınmacı ve göçmen, 
 
23 Ekim günü  Muğla’nın Marmaris ilçesinde ve Đstanbul Silivri’de 32 sığınmacı ve göçmen 
 
5 Kasım günü Edirne’de Enez ilçesi Hisarlı köyü Đpsala ilçesi Sarıcaali köylerindeki kontrollerde yabancı uyruklu 53 sığınmacı ve göçmen, 
Đzmir’in Karaburun ilçesi Küçükbahçe köyünde 21 sığınmacı ve göçmen 
 
12 Kasım günü Edirne’nin Meriç ilçesi Küplü beldesinde Đpsala’nın Paşaköy ve merkeze bağlı Tayakadın köyündeki aramalarda yabancı 
uyruklu 40 sığınmacı ve göçmen, 
 
13 Kasım günü Van’ın Özalp ilçesinde, Türkiye’ye kaçak yollarla giren Pakistan uyruklu 70 sığınmacı ve göçmen, 
 
19 Kasım günü Edirne’de, sınır kesiminde yapılan aramalarda, Filistin, Afgan ve Fas uyruklu 62 sığınmacı ve göçmen, 
 
25 Kasım günü Đzmir’in Karaburun ilçesinde karaya oturan bir Rus teknesindeki aramada, yabancı uyruklu 94 sığınmacı ve göçmen,  
 
27 Kasım günü Edirne’de, Đpsala ilçesinin Kumdere ve Balabancık köylerindeki aramalarda, Fas, Irak, Đran ve Cezayir uyruklu 56 sığınmacı ve 
göçmen, 
 
4 Aralık günü Edirne’de, Meriç ilçesi Küplü beldesiyle merkeze bağlı Ahiköy’de yapılan kontrollerde 75 sığınmacı ve göçmen, 
 
22 Aralık günü Edirne’de. Merkez ve Đpsala ilçelerinde yapılan kontrollerde Somali, Tunus, Fas, Mısır uyruklu  68 sığınmacı ve göçmen, 
 

II.2. Tutuklananlar 
 
Đzmir’de, “PKK’ye üyelik”ten alınan Memduh Demirer, 3 Ocak günü,   
 
Adana’da gözaltına alınan HADEP’lilerden il örgütü başkanı O. Fatih Şanlı, sekreteri A., Yıldız, saymanı H. Beliren, kadın kolları sekreteri F. 
Bayram, gençlik kolları başkanı L. Deniz  ve yönetici 6 kişi, 9 Ocak günü,  
 
Bursa’da, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne dilekçe verenlerden Zafer Balcı, 
Ankara Hacettepe Üniversitesi’ne “Kürtçe eğitim” konusunda dilekçe veren öğrencilerden Erdal Yılmaz 10 ocak günü,  
 
Adana’da, HADEP Seyhan ilçe örgütü başkanı Ahmet Gül, Yüreğir ilçe örgütü başkanı Zeki Sekin ile 9 Partili 11 Ocak günü, 
 
Bingöl’de, Ev baskınlarında alınan Özgür Halk dergisi muhabiri Orhan Armutçu ili Ahmet Akbaş, Van’da, 100.Yıl Üniversitesi’nde gözaltına 
alınan 526 öğrenciden Yusuf-Yunus Demir ve 11 kişi, Kars’ta, Kağızman ilçesinde meslek yüksek okulu öğrencisi 3 kişi , 12 Ocak günü, 
 
Đstanbul’da, Kürdistan Demokrat Partisi üyesi oldukları iddiasıyla alınan Đlhami, Sarıtoprak ve Koroğlu Karaaslan, Adana’da, HADEP Yüreğir 
ilçe örgütü yöneticileri Hasan Yaş, Sori  Atilla ve Mehmet Demir 15 Ocak günü, 
 
Hakkari’de, belediye başkan ekili Vasfi Ak ve eski başkan vekili Hüseyin Erip, “PKK propagandası yaptıkları” gerekçesiyle, 
Đstanbul’da, “Kürtçe eğitim” istemiyle dilekçe verirken alınanlardan Deniz Topçu, Çanakkale’de, 18 Mart Üniversitesi’ne aynı istemle dilekçe 
verirken alınan 9 öğrenci, Adana’da, aynı nedenle alınan öğrenci velilerinden Zehra-Sakine Beyaf, Fatma Aykut,  16 Ocak günü, 
 
Adana’da, “PKK’ye yardm”dan alınanlardan 3 kişi, Çanakkale’de, “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe vermekten alınanlar öğrencilerden 7 kişi,   17 
Ocak günü,  
 
Đstanbul’da, DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla alınan E. Selvi, B.B. Coşkun, ve A. Baran, Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu 
iddiasıyla  Demokratik Lise Birliği başkanı  Barış Ünal, Zonguldak’ta, Karaelmas Üniversitesi’nde çıkan olaylarda alınan öğrencilerden 6 kişi,  
19 Ocak günü,   
 
Đstanbul’da, ilçe milli eğitim müdürlüklerine dilekçe verirken alınanlardan M. Meriç, M. Oran, Đ. Yıldırım, V. Besler ve 4 kişi, 20 Ocak günü, 
 



   
 

 66

Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

Diyarbakır’da, Silvan ilçesinde,iki kişinin ölümüyle sonuçlanan ev baskınından sonra alınan ev sahibi Fahriye Kaya ve olu Đbrahim Kaya ile 
Yaşar Şimşek,  Hizbullah örgütüne üyelikten alınanlardan 15 kişi, Hatay’da; üniversite rektörlüğüne “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe verirken 
alınan öğrencilerden 7 kişi,  Urfa’da; Bozova ilçesinin HADEP Yaylak belde başkanı Salih Çetin,  Hatay’da, M. Kemal Üniversitesi rektörlüğüne 
dilekçe vermekten alınanlardan 7 öğrenci 21 Ocak günü, 
 
Malatya’da, Đnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Kürtçe eğitim istemli dilekçe verirken alınan öğrencilerden 17 kişi,  Tokat’ta, Tikko militanlarına 
yardım ettikleri iddiasıyla alınan köylülerden H. Akkemik, Ü. Bozkurt, Z. Baş ve T. Eroğlu,  Diyarbakır’da, Süphan Onur, Celal-A. Halik Nergiz, 
22 Ocak günü, 
 
Diyarbakır’da, “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe vermekten alınanlardan 10 kişi 23 Ocak günü, 
 
Batman’da, Hizbullah örgütüne üyelikten alının 7 kişi 24 Ocak günü,  
 
Đzmir’de, Özgür Halk dergisi bürosundan alınanlardan dergi temsilcisi Đlhami Çınar ve Özgür Kadının Sesi dergisi çalışanı Zeliha Akbay,  
Van’da, Muradiye ilçesinde “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe vermekten alınan HADEP ilçe örgütü başkanı ve sekreteri Đ. Albak, D. Atlı, gençlik 
kolları başkanı A. Gezer ve ilçenin belediye meclisi üyesi Ş. Yıldız, Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne dilekçe vermekten alınan  
öğrencilerden M. Karabulut, K. Tosun, K. Yıldız, N. Barut ve E. Kırgıl, “PKK’ye yardım ettikleri” gerekçesiyle, Đslami Cemaat ve Cemiyetler 
Birliği örgütüne üyelik iddiasıyla alınan 4 kişi,  25 Ocak günü, 
 
Van’da; Bostaniçi beldesinde,  Gurbet Tunç ve Hatice Öcek adlı öğrenci velileri, Muş’ta, HADEP il örgütü başkanı N. Erol ve üyesi 5 kişi,  26 
Ocak günü, 
 
Siirt’te, Basın açıklamasına müdahale sonucu alınan HADEP’lilerden il örgütü başkanı Ahmet Konuk ile M. Işıktaş, A. Gürgün, Ali Kaya 27 
Ocak günü, 
 
Antep’te,  Ev baskınlarında alınanlardan HADEP Şehitkamil ilçe örgütü gençlik kolları başkanı Mustafa Kaya ile Yılmaz Yiğit, Erdal Usluer, 
Đçel’de; Tarsus ilçesinde gözaltına alınanlardan HADEP ilçe örgütü başkanı Abdullah Ölmez, ilçe örgütü sekreteri Đdris Erkul, eski başkan Hacı 
Ateş ve 4 kişi, Van’da, HADEP genel sekreter yardımcısı F. Yiğen ile Muş il örgütü başkanı ve sekreteri N. Erol, V. Sakık ile 4 kişi, Bingöl’de, 
HADEP il örgütü başkan yardımcısı M.H. Korkutata, il örgütü sekreteri Y.Yurtsever, DEHAP parti meclisi üyesi Niyazi Azak, ĐHD şube başkanı 
R. Kızgın, ve DĐSK şube temsilcisi K. Elçi ile 2 kişi, Đzmir’de, “PKK’ye üyelik”ten alınan V. Çayır, Y. Yılmaz, M.S.Sürer, 28 Ocak günü,. 
  
Đstanbul’da, Esenler ve Küçükçekmeçe’de, dilekçe vermekten alınanlardan Y. Can, Z. Işık, S. Alp ve 7 kişi,  Đçel’de, Tarsus ilçesinde “izinsiz 
gösteri yapmak”tan alınan HADEP ilçe örgütü başkanı A. Ölmez,  belediye meclis üyesi Hacı Ateş ve Partili 5 kişi 29 Ocak günü,  
 
Muş’ta, HADEP il örgütü kadın kolları başkanı Hülya Güven ile Partinin 5 üyesi,  Đstanbul’da, Güngören ve Esenler ilçelerinde, “dilekçe 
vermek”ten alınan öğrenci velilerinden 7 kişi,  Elazığ’da, “dilekçe vermek”ten alınan öğrenci velileri H. Yılmaz, F. Demirtaş, M. Uzun ve E. Çelik,  
30 Ocak günü, 
 
Đstanbul’da; Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne  “dilekçe vermek”ten alınan öğrenci velileri Huri-Yüksel Doğan, Hayriye-Saniye Ekinci  ve  15  kişi, 
Antalya’da,  Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne “ Kürtçe eğitim” istemli dilekçe vermekten alınan 8 öğrenci 31 Ocak günü  
 
Hakkari’de; Yüksekova ilçesinde alınan HADEP üyesi 7 kişi, 1 Şubat günü,  
 
Elazığ’da, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe vermekten alınan  HADEP il örgütü yöneticileri H. Yılmaz, E. Çelik, M. Uzun, Đzmir’de, Menemen 
ilçesinde,”dilekçe vermek”ten alınan velilerden L. Aydemir, L. Halisdemir, R. Çabak, 2 Şubat günü, 
 
Đçel’de, HADEP il gençlik kolları başkanı Nizamettin Almaz, 3 Şubat günü,  
 
Đzmir’de, Karşıyaka’da alınan HADEP üyeleri N. Diner, Y. Sürme, 4 Şubat günü,  
 
Erzurum’da, Alınan HADEP üyelerinden Enes Alkan, 6 Şubat günü,  
 
Đzmir’de; Menemen ilçesinde, PKK’li oldukları iddiasıyla alınanlardan E. Topal, Đ. Soysal, V. Çoker, Đstanbul’da, Bağcılar’da radikal Đslamcı örgüt 
üyeliğinden alınanlardan Ş. Alçık, M. Nacak, PKK’nin Romanya sorumlusu olduğu iddiasıyla alınan Orhan Kop, 8 Şubat günü,  
 
Adana’da; HADEP il örgütü yöneticisi Đ. Yakut, Elazığ’da; HADEP gençlik kolları yöneticisi M..M..Kurt, Mardin’de, Nusaybin ilçesinde evinden 
alınan Sultan Oğraş,  10 Şubat günü, 
 
Đstanbul’da; “dilekçe vermek”ten alınan öğrenci velilerinden H. Kalkan, G. Kartal, 12 Şubat günü,   
 
Mardin’de; Nusaybin ilçesinde alınan Faris-Süleyman Aslan ve 5 kişi,  Hatay’da;  Đskenderun ilçesinde Alınteri gazetesi muhabiri Emel Gültekin,  
Hakkari’de; HADEP il örgütü saymanı S. Ertuş ve 3 yönetici ile merkez ilçe örgütü başkanı M. Tekçe ve kadın kolları başkanı H. Demir, 13 
Şubat günü,  
 
Đstanbul’da; Güngören’de dilekçe veren öğrenci velilerinden N. Çiçek, S. Bakış, 15 Şubat günü,  
 
Urfa’da;  HADEP gençlik kolları başkanı C. Çelik ile 3 kişi,  Batman’da; Yedinci Gündem gazetesi temsilcisi Đrfan Aydın, 17 Şubat günü,  
 
Muş’ta, Varto ilçesinde alınan HADEP üyesi 8 kişi 18 Şubat günü,  
 
Ankara’da, “Anadilde eğitim” kampanyası kapsamında dilekçe vermekten alınan öğrencilerden Veli Ay, N. Yiğit ve 3 kişi, 19 Şubat günü,  
 
Van’da; Đmamlar Birliği adlı örgüt mensubu oldukları iddiasıyla alınan Filistin uyruklu 3 kişi, Konya’da; “Hizbul Tahrir örgütüne yardım”dan 
alınan 6 kişi, 20 Şubat günü,  
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Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen açık görüş çıkışı gözaltına alınan Fahriye Ç. 24 Şubat günü Çankırı 
Nöbetçi Sorgu Yargıçlığı tarafından tutuklandı.  
 
Đstanbul’da, DHKP-C’ye üyelikten alınan S. Yaman, H. Gülen, H. Kurtuluş, Hakkari’de, HADEP  il örgütü yöneticisi C. Akkuş ile merkez ilçe 
örgütü sekreteri A. Selçuk, 27 Şubat günü,  
 
Elazığ’da, Medya TV’de yaptığı konuşma nedeniyle Eğitim Sen şube eski başkanı Nafiz Koç, Hakkari’de, HADEP il örgütü başkanı Sabahattin 
Sıvacı,yöneticisi C. Akkuş ve merkez ilçe örgütü sekreteri Aysel Selçuk, 28 Şubat günü, 
 
Ankara’da; TSĐP eski genel başkanı ile sekreteri T. Koçak ve N. Özyurda 1 Mart günü,  
 
Antep’te; Đran’da alının Türkiye’ye iade edilen C. Ayyıldız, M. Polat, A. Kaya, Van’da; Evlerine baskında alınan M. Acar, S. Temizel, H. Elasan 
ve S. Demir, “PKK’ye yardım”dan 2 Mart günü,  
 
Adana’da, Çukurova Üniversitesi’nde “dilekçe vermek”ten alınan öğrencilerden 5 kişi, 3 Mart günü 
 
Đstanbul’da, Esenler Karabayır mahallesinde çıkan olaylarda alınanlardan 39 kişi, Eğitim Sen şube başkanı Ahmet Korkmaz, Medya TV’deki 
konuşması nedeniyle 6 Mart günü,  
 
Đstanbul’da, “PKK’ye üyelik”ten alınanlardan U. Çatal, H. Taşarsu, A. Kaçar ve A. Erdal,  Konya’da aynı nedenle Mehmet Üçer 10 Mart günü,  
 
Kocaeli’de, Gebze Dilovası’nda Newroz afişi asmaktan alınanlardan Resul-Şahin Ermiş, Van’da, HADEP genel merkez gençlik kolları yöneticisi 
M. Salih Akdoğan ve il gençlik kolları  başkanı Azmi Yalçın ile N. Koçak, Đ. Aşkan, L. Gezgin, Metin Abi, Ferhat Şir,  Siirt’te, HADEP il örgütü 
yöneticisi Meryem Cellek ve kadın kolu başkanı Adalet Taşçı 15 Mart günü,  
 
Ankara Tuzluçayır Lisesindeki “YÖK ve paralı eğitim” konulu basın açıklamasında gözaltına alınan Orhan A. ve Mamak’ta bulunan Đşçi 
Kültürevi baskınında gözaltına alınan Evrim E.  22 Mart günü Ankara 1 Nolu  DGM Yedek hakimliği tarafından tutuklandı.  
 
Bitlis’te;, Newroz bayramında alınanlardan 15 kişi   Ankara’da, HADEP’in il örgütü kadın kolları üyesi  Selma Güzel, 23 Mart günü,  
 
Konya’da, Newroz kutlamalarında alınanlardan HADEP il gençlik kolları yöneticileri M.D. Korkmaz, C. Doğan, Yedinci Gündem gazetesi 
dağıtımcısı M. Korkmaz ve 2 kişi,, Đçel’de ve ilçesi Tarsus’ta aynı nedenle alınanlardan 169 kişi, Erzurum’da, Karaçoban ilçesinde alınan 
HADEP’lilerden 5 kişi 25 Mart günü,  
 
Şırnak’ta; “PKK lehine gösteri yapmak”tan alınanlardan 7 kişi, 26 Mart günü,  
 
Diyarbakır’da; Newroz etkinliklerinde alınanlardan R. Işık, Şahabettin Ay, E. Karahan ve Đ. Bozhan,, “PKK propagandası yapmak”tan 27 Mart 
günü,  
 
Đçel’de; Newroz bayramı tertip komitesi üyeleri Genel Đş Sendikası şube başkanı M. Fahlioğulları, HADEP il örgütü yöneticisi R. Başaran ile 7 
kişi, Adana’da; “PKK’ye yardım’dan alınanlardan 4 kişi,  29 Mart günü 
 
Đstanbul’da; Okulundan alınan öğretmen Sıraç Tunç 30 Mart günü tutuklandı.  
 
Adana’da; HADEP gençlik kolu üyeleri Mehmet Çakmak, Mahmut Bağrıyanık ile A. Aslan ve M. Alkış 1 Nisan günü  
 
Ankara’nın Sincan ilçesindeki evlerinden gözaltına alınan öğrencilerden Tekin D. adlı öğrenci sevk edildiği Ankara DGM tarafından 5 Nisan 
günü tutuklandı. 
 
Siirt’te, TBMM’ye eğitim hakkına ilişkin dilekçe verirken alınan HADEP’lilerden merkez ilçe örgütü başkanı A. Taşçı, yöneticisi E. Dayan,  
gençlik kolu başkanı A. Gürgen, il kadın kolu başkanı A. Taşçı, il örgütü yöneticisi A. Adar ile N. Tapu,  Đçel’de, “PKK’ye yardım ettikleri” 
iddiasıyla  alınan Mazlum-Şermin Dorak ve 6 kişi, Đzmir’de, HADEP il kadın kolu yöneticisi Dilber Öztürk,  6 Nisan günü 
 
Bursa’da; radikal Đslamcı “Đmamlar Birliği” adlı örgütün mensubu oldukları gerekçesiyle O. Özkan, M. Aslan, 7 Nisan günü 
 
Antep’te, Atılım gazetesi çalışanları  Hatice Aydemir, Yüksel Bulut ve öğretmen Eylem Çolak, 9 Nisan günü  
 
Siirt’te, TBMM Başkanlığına dilekçe vermekten alınanlardan HADEP il örgütü yöneticisi Muhyettin Timurleng ile Sabiha-Gule Yılmaz, 10 Nisan 
günü, 
 
Diyarbakır’da, Kürtçe eğitim istemli dilekçe vermekten alınan  öğrenciler Đlyas Dilsiz ve Ömer Elbir 11 Nisan günü  
 
Đzmir’de, Eğitim Sen’in toplantısına katılmak için bildirimde bulunurken emniyet güçleriyle tartıştığı iddiasıyla, Bergama Çevre Yürütme Kurulu 
Başkanı Oktay Konyar 12 Nisan günü,  
 
Konya’da, Đsrail’i protesto eyleminde alınanlardan M. Yağız, M. Bozkurt, M. Tuna, B. Demirayak 13 Nisan günü, 
 
Ankara’nın Kızılay semtinde izinsiz simit sattığı gerekçesiyle gözaltına alına Ali Đ. Sevk edildiği sorgu yargıçlığı tarafından 13 Nisan günü 
tutuklandı. 
 
Đstanbul’da, “Kadiyanilik” mezhebini yaymaya çalıştıkları iddiasıyla alınanlardan O. Şeker,  Kubilay Çil ve Pakistan uyruklu  M. Talat Şimas 17 
Nisan günü,  
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Van’da, Newroz kutlaması soruşturması nedeniyle alınanlardan Muhbet Kaval,  Đstanbul’da Dayanışma gazetesi çalışanı Düzgün Akyol, 
Şırnak’ta,  il merkezi ve ilçelerindeki operasyonlarda alınanlardan  Sabri Şen ve oğlu M.Şerif, Şefik Saka ve oğlu Faysal ile 11 kişi 19 Nisan 
günü, 
 
Đçel’de, Yedinci Gündem gazetesi çalışanı Azad Adıyaman, 22 Nisan günü 
 
Đstanbul’da, Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi (KADEK) üyesi oldukları iddiasıyla alınan Hasan Alman ve Helin adlı kişiler 23 Nisan 
günü,  
 
Niğde’de, Öğrenciler arasındaki kavga nedeniyle alınanlardan H. Oğuz, Đ. Çaynak, A. Çiçek ve 4 kişi 25 Nisan günü, 
 
Muş’ta, TBMM’ye dilekçe göndermekten alınan HADEP’lilerden il örgütü başkanı Naif Erol ve gençlik kolu sekreteri Özgür Tangüç, Van’da, 
KADEK üyesi oldukları iddiasıyla G. Coşkun, S. Aktı, E. Yörük ve R. Saymanoğlu, 26 Nisan günü,  
 
Adana’da, Hizbut Tahrir örgütüne üyelikten alınan Veli Yıldırım, Yakup Tosun 30 Nisan günü 
 
Konya’da, Okulların duvarlarına yasadışı örgüt sloganı yazdıkları gerekçesiyle alınan F. Demirci, K. Fırıncı, M. Günseli, G. Kırkaya, 1 Mayıs 
günü, 
 
Bingöl’de, Karlıova ilçesinde, TBMM’ye dilekçe göndermekten tutuklananlardan Halil-Đdris Karabağ ve 17 kişi 2 mayıs günü,  
 
Tunceli’de, 1 Mayıs’a yasağı protesto eyleminde alınanlardan EMEP üyeleri A. Yıldız ve G. Gökdoğan, Elazığ’da, Özgür Halk dergisi bürosu 
çalışanı Hasan Kaya, 3 Mayıs günü, 
 
Iğdır’da, Mayıs gösterilerinde alınan öğrencilerden Đ. Kaplan, M. Kozan, A. Demircan ve Y. Kaya, Đzmir’de, Newroz bayramında PKK lehine 
propaganda yaptıkları iddiasıyla alınan H. Özen ve Ş. Aydın, Muş’ta, Varto ilçesinde alınan HADEP’lilerden ilçe örgütü başkanı Behcet Özen  8 
Mayıs günü,   
 
Đstanbul’da, PKK’nin yurtdışındaki kamplarında eğitilip Türkiye’ye gönderildikleri iddiasıyla alınanlardan U. Çatal, H.Taşarsu, A. Kaçar ve A. K. 
Erdal, 10 Mayıs günü,  
Mardin’de, Kızıltepe ilçesinde, izinsiz gösteri yapmaktan 11 öğretmen,  11 Mayıs günü,   
 
Muş’ta, Malazgirt ilçesinde alınan T. Turhan, T. Özkahraman ve kişi  13 Mayıs günü, 
 
Ankara’da, YÖK yasa tasarısı protesto eyleminde alınan EMEP üyesi öğrencilerden Emrah Yayla, Erdem Güdenoğlu, Ömer Faruk, Ongun 
Yücel ve Mustafa Eşer adlı kişiler,  Sivas’ta, TKĐP üyesi oldukları iddiasıyla alınanlardan V.S. Selek ve S. Eryılmaz,  21 Mayıs günü, 
 
Ankara Ulucanlar semtindeki bir parktan gözaltına alınan Çetin Ö. adlı kişi sevk edildiği srogu yargıçlığı tarafından 24 Mayıs günü tutuklandı.  
 
Sivas’ta, Ankara’da yapılan YÖK karşıtı mitinge katıldıkları gerekçesiyle üniversite öğrencileri  V.S. ve S.E., 24 Mayıs günü, 
 
Maraş’ta, Elbistan ilçesindeki operasyonlarda alınanlardan Besey-Oruç Ay ve 4 kişi, 26 Mayıs günü, 
 
Batman’da, Hizbullah’a üyelikten alınanlardan 8 kişi 27 Mayıs günü,  
 
Đstanbul’da, Üniversite rektörlüğüne anadilde eğitim istemli dilekçe vermekten alınan 8 öğrenci, 1 Haziran günü,        
 
Urfa’da, Hilvan ilçesinde Hizbullah örgütüne yönelik operasyonlarda alınan 11 kişi, Bingöl’de, Büyükköy ve Xelan köylerindeki operasyonlarda 
alınanlardan 7 kişi, “PKK’ye yardım yaptıkları” gerekçesiyle 3 Haziran günü,  
 
Tunceli’de, Ovacık ilçesindeki operasyonlarda alınanlardan 10 kişi,  
 
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde, DHKP-C üyelerine yardımdan alınan Salih-Yusuf-Muharrem Çınar ve 3 kişi, 7 Haziran günü,   
 
Gümüşhane’de, islami eğilimli Selam Tevhid grubu üyesi oldukları iddiasıyla alınanlardan A. Kadir-Hüseyin Taş ve 3 kişi 10 Haziran günü, 
 
Batman’da, Hizbullah örgütüne mensup oldukları iddiasıyla alınanlardan 9 kişi,  Beşiri ilçesinde, aralarında HADEP’in eski 3 yöneticisinin de 
olduğu 6 kişi, 15 Haziran günü, 
 
Adıyaman’da,  Duvarlara PKK ve KADEK lehine sloganlar yazdıkları iddiasıyla alınan  öğrenciler M. Aslan, H. Balcı, A. Sungurtekin, 18 Haziran 
günü,  
 
Đstanbul’da, KADEK üyesi oldukları iddiasıyla alınan N. Sincar. A. Korkmaz, C. Açarı, H. Akbaba,  çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 
alınanlardan 19 kişi, 19 Haziran günü 
 
Konya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen  Harun A. adlı kişi sevk edildiği Ankara DGM yedek hakimliği tarafından 20 Haziran günü 
tutuklandı.  
 
Diyarbakır’da, Silvan ilçesine bağlı köylerde yapılan operasyonlarda alınanlardan 7 kişi 24 Haziran günü, 
 
3 Temuz günü Van’da, “PKK’ye yardım”dan Haziranda alınan A: Yalvaç, B. Aslan ve Ş. Gezici, 5 Temmuz günü Siirt’te, ‘KADEK’e yardım’ 
iddiasıyla alınan Leman Turgut, 
 
6 Temmuz günü Đstanbul’da, Atılım gazetesi çalışanı Halil Dinç,  
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7 Temmuz günü Kayseri’de, Đslami Cemaatler Birliği örgütü mensubu oldukları iddiasıyla alınan  Ç. Kasap, E. Aras, O. Kökoğlu ve 6  kişi,  
 
8 Temmuz günü Hakkari’de, Yüksekova ilçesinde, “KADEK’e yardım” dan alınan Mesut-Celal Onursal,  
 
11 Temmuz günü Ağrı’da, Doğubeyazıt Kültür Festivali’nde “bölücü slogan attıkları” gerekçesiyle alınanlardan A. Menaf Zengin,Figen-Meltem 
Erkuş,  
 
14 Temmuz günü Iğdır’da, Bir okulun bahçesindeki bayrağı yaktıkları iddiasıyla alınan çocuklardan T.Y., Van’da, evinden alınan Behice Bor, 
 
20 Temmuz günü Adana’da, “KADEK’e üyelik”ten alınan A. Đmret, H. Yılmaz ve A. Toprak,  
 
24 Temmuz günü  Ankara’da, Dernek binalarından çıkışta alınanlardan THYD-DER üyeleri Yüksel Turan, Pınar Artugel ve Bülent Öztürk, 
 
30 Temmuz günü  Hakkari’de, geri döndüğü köylerini devlet güçlerinin yaktığı iddiasında bulunduğu gerekçesiyle Tayyar Yaşar, Mersin’de, 
Tarsus ilçe örgütü kongresine giderken alınanlardan Mustafa-Gülistan Solmuş,  Đstanbul’da, Sarıgazi mezarlığındaki anma etkinliğinde 
alınanlardan M. Soylu, M. Aslandoğmuş,  
 
1 Ağustos günü Kütahya’da, ölüm orucunda ölen S. Başyiğit’in Tavşanlı Çokköy’deki cenaze töreninde alınan Ahmet Aksu, Đzmir’de, “PKK için 
eleman sağladıkları” iddiasıyla alınanlardan A. Yavuz, N. Erkan, A. Gökalp ve A. Işık,  
 
2 Ağustos günü Muş’ta, Varto ilçesinde  “KADEK’e yardım”dan alınan HADEP üyeleri A. Çiçek, S. Avinç, S. Yıldız, M. Yüksel ve Hanım Han, 
Đstanbul’da, bir ilaç firmasına operasyonda alınan 4 kişi,  
 
9 Ağustos günü Konya’da, Belediyenin bir etkinliğinde istiklal marşı okunurken ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle Cemile Ortadeveci ve Şerife 
Ateş, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Ö. Tekin, S. Fidan ve Ebubekir Teğile,  
 
14 Ağustos günü Ankara’da, Havalimanında alınan Mevlüt Kar,  
 
16 Ağustos günü Diyarbakır’da, Süleyman Bayrak.  
 
17 Ağustos günü Hatay’da, Ölüm orucu eyleminde ölen F. Bilgin’in cenaze töreninde alınanlardan e. Bingöl, H. Ali Kasap, E. Özgül, E. Yayla,  
 
21 Ağustos günü Đstanbul’da, “KADEK’e yardım”dan alınanlardan 5 kişi,  
 
 24 Ağustos günü Edirne’de, Sınırdan kaçak yollarla Türkiye dışına çıkarken alınan Bülent-Aydın Erkal ve Enver Duru, Đstanbul’da, Atılım 
dergisi bürosuna baskında alınan Odak dergisi yazıişleri müdürü Kemal Aydeniz, Bakırköy’deki baskınlarda alınanlardan Đstanbul Üniversitesi 
öğrencileri H. Kapalıgöz, M. S. Yıldız, M. Erenteke, C. Surun ve B. Đşgören, Diyarbakır’da, Gülseren Oğur,  
 
29 Ağustos günü Bingöl’de, Adana’da alınan Hasan Çelikel, Bursa’da, “yasadışı ayin düzenlemek”ten alınanlardan 4 kişi,  
 
1 Eylül günü Siirt’te, Ziyaret beldesinden dönüşte 29 ağustos günü alınan Mehmet Ete ve yanındaki 3 bayan, 5 Eylül günü Đstanbul’da, Dicle 
Kadın Kültür Merkezi çalışanları Songül Çaptı, Sultan Yel, 14 Eylül günü Edirne’de, Yabancı uyruklulara sınırı geçmek için yardım yaptıkları 
iddiasıyla alınan Ali Varlı ve Hilmi Altunel, Đçel’de, evine baskında alınan Sabri Orhan,  
 
6 Eylül günü Diyarbakır’da, Gözaltına alınan yakınını sormaya gittiği karakolda, görevlilere hakaret ettiği gerekçesiyle Askeri Tamir, Đstanbul’da, 
KADEK üyesi oldukları iddiasıyla alınan Dicle Kadın Kültürü Merkezi çalışanları Songül Çaptı ve Sultan Yel,  
 
8 Eylül günü Batman’da, Bir gün önce alınan Herdem Çetiner,  
 
10 Eylül günü Van’da; Evine baskında alınan Burhan Onar, Bingöl’de, Karlıova’nın Kızılağaç köyünde alınan A. Çelikbilek ve M. Bozkurt,  
 
11 Eylül günü Diyarbakır’da, Bir gün önce alınan Cihan Demirci ve adları öğrenilemeyen 2 arkadaşı, Đstanbul’da, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Yenice 
beldesinde  DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla alınan  beldenin belediye başkanı A. Haydar Sevgi ve eşi Elmas ile 3 kişi,  
 
14 Eylül günü Đstanbul’da, KADEK adına faaliyet yaptıkları iddiasıyla alınanlardan aralarında HADEP Bağcılar ilçe örgütü başkanı M. Yalçın’ın 
da olduğu 7 kişi,  Batman’da, bir gün önce alınan Murat Serik ve Hizbullah örgütü üyesi oldukları iddiasıyla alınan Đ. Fidancı, M. Oğuz, F. 
Sevim, N. Çetin,  
 
19 Eylül günü Đstanbul’da, “PKK’ye yardım ettikleri” iddiasıyla alınanlardan Ramazan-Hüseyin Atabey ve 3 kişi, Elazığ’da, HADEP yöneticisi ve 
ĐHD üyesi Veli Kahraman, Antep’te, HADEP’in  Nizip ilçesi Tatlıcak belde başkanı Burhan Akpınar, Diyarbakır’da, Mermer karakoluna götürülen 
Salih Yılar,  
 
22 Eylül günü Batman’da, Hizbullah örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle alınan 6 kişi, Elazığ’da, Evinden alınan HADEP il disiplin kurulu 
üyesi Veli Karahan, Đstanbul’da, ölüm orucu nedeniyle yakalandığı hastalık nedeniyle tahliye edilen Zeynep Sarar ile 6 kişi,  
 
25 Eylül günü Đstanbul’da, “KADEK’e destek”ten alınanlardan Düzgün Tosun,  
 
28 Eylül günü Çorum’da, DHKP-C’ye yardım ettikleri iddiasıyla alınanlardan  D. Budak, H. Keçeci, D. Arıcı, B. Karakaş, J. Çelik ve F. Kaya, 
Đçel’de, “KADEK adına para toplayıp kırsala eleman yolladıkları iddiasıyla alınanlardan Ahmet-Zübeyit-A. Kerim Ekinci , Özgür Halk dergisi 
çalışanı E. Erbey, S. Güneş ve F. Arasan, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı  köylerden  Hizbullah örgütüyle ilişkileri olduğu iddiasıyla 
alınanlardan Ş. Akçay, Y, Bingöl, E. Kandemir ve 6 kişi  Diyarbakır’da, bir gün önce alınan Yahya Akgün,  
 
30 Eylül günü Siirt’te, Bir gün önce alınan A. Gerçin, M. Ete, E. Erdoğan ve A, Aslan, Adana’da, Kabasakal mezarlığında Z. Kırbıyık’ı anma 
etkinliğinden alınanlardan 10 kişi,  
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2 Ekim günü Adıyaman’da,  Besni ilçesi Atmalı köyünde alınan köylülerden 10 kişi, Đstanbul’da, “Hizbullah’a üyelikten” alınan Ş. Tilki, H. 
Canpolat ve F. Demirkıran, Batman’da, aynı nedenle alınanlardan Fehmi-Aydın Tekin ve 4 kişi,  Diyarbakır’da, bir gün önce alınan Veysi Unat,  
 
4 Ekim günü Çorum’da, “DHKP-C örgütüne üyelik”ten alınanlardan  D. Budak, H. Keçeci, D. Arıcı, B. Karakaş, J. Çelik ve F. Kaya,  
 
5 Ekim günü Đstanbul’da, Kadıköy Đmam Hatip Lisesi önünde  alınanlardan öğrenci velisi Makbule Đbrahimoğlu ve 5 kişi,  
 
14 Ekim günü Đstanbul’da, PKK’ye üyelikten alınan O. Alpkaya,  
 
7-27 Ekim günleri arasında, Batman’da, Hizbullah örgütüne üye oldukları iddiasıyla alınanlardan Faraç-A. Aziz Akgül ve 14 kişi,  
 
8 Ekim günü  Kırklareli’de, DHKP-C Romanya sorumlusu olduğu iddiasıyla Türkiye’ye iade edilen Semih Genç,  
 
15 Ekim günü Đstanbul’da, Karadeniz bölgesinde “Rum Pontus devleti kurmak amacıyla faaliyet yürüttüğü” iddiasıyla alınan Fethi  Gültepe,  
 
21 Ekim günü Şırnak’ta, DEHAP’ın seçim aracında Kürtçe türkü çalmaktan alınan Đ. Demir, A. Gözlek, H. Uysal ve Đ. Uslu, Đstanbul’da, 
“Hizbullah’a üyelik”ten alınanlardan  Faysal-Bahri Selimoğlu ve 2 kişi,  
 
24 Ekim günü Ankara’da çalıştığı işyerinin önünden gözaltına alınan Ali B. adlı kişi sevk edildiği Ankara DGM yedek hakimliği tarafından 
tutuklandı.  
 
28 Ekim günü Adana’da, Askerlik yaptığı Mersin’de “vicdani red” kararını kamuoyuna açıklayıp askeri kimliğini birliğine teslim eden Mehmet 
Bal, Batman’da, “Hizbullah’a üyelik”ten alınanlardan A. Kaya, M. Pekince,  
 
30 Ekim günü Ankara’da, Hizbut Tahrir örgütü üyeliğinden alınanlardan S. Deniz, E. Güven, M. Karakaş, A. Esteklik ve M. Alnıaçık,  
 
Ankara’nın 100. Yıl semtinden gözaltına alının Nuray I. ve Yıldırım D. adlı kişiler sevk edildikleri Ankara DGM Yedek Hakimliği tarafından 30 
Ekim günü tutuklandılar. 
 
2 Kasım günü Diyarbakır’da, KĐDH üyesi oldukları iddiasıyla alınanlardan aralarında örgütün lideri Mehmet Pektaş’ın da olduğu 14 kişi, Van’da, 
aynı nedenle alınanlardan 4 kişi, Mersin’de, Yenişehir beldesindeki bir düğünde “Kürtçe türkü okumak”tan alınan D. Salış ve düğün sahibi S. 
Aydın, 
 
3 Kasım günü Đzmir’de, “PKK adına faaliyet”ten  alınan F. Kutan, Muş’ta, Enver Gülün,  
 
6 Kasım günü Batman’da, “KADEK”e üyelikten alınan Fatih Çetin ve yılmaz Aslan ve “Hizbullah’a üyelik”ten alınan 3 kişi, Đzmir’de, kardeşiyle 
yolda alınan  Halil Orhan, Hatay’da, Kırıkhan ilçesinde alınan DEHAP üyesi A. Kerim Dağ,  
 
11 Kasım günü Kars’ta, duvarlara KADEK’i övücü yazılar yazmaktan alınanlardan Güven Çelik,  
 
14 Kasım günü Đstanbul’da, Tikko örgütü üyesi oldukları iddiasıyla alınan 4 kişi,  
 
 22 Kasım günü Hakkari’de,  Đl merkezindeki  evlerinden alınan Resul-Nadir Çiftçi ve Kemal Ege, Van’da, il merkezinde alınan Rıza Aslan,  
 
24 Kasım günü Trabzon’da, KADEK üyesi olduğu iddiasıyla alınan Fatih Eğitim Fakültesi öğrencisi M.Y, 
 
29 Kasım günü Batman’da, “Hizbullah’a üyelik”ten alınan A. Altun, M.S. Türk, S. Çiftçi ve A. Gündüz, Diyarbakır’da Selman Bekiroğlu,  
 
3 Aralık günü Şırnak’ta, Toptepe köyünde alınanlardan Nasır-Sekvan Duru ve 9 kişi, 16 Aralık günü Đzmir’de, “PKK adına faaliyet yapmak”tan 
alınanlardan H.Manduz . ve A.Güler,  
 
11 Aralık günü Đzmir’de, Bornova’da alınan Rojda Erdoğan ve “Tikko’ya üyelik”ten alınan Taylan Özgür Eker,  
 
12 Aralık günü Siirt’te, Bir gün önce alınan Lokman Beyazıt,  
 
14 Aralık günü Đzmir’de, işyerinden alınan  Ahmet Güler,  
 
16 Aralık günü Đzmir’de, Evinden alınan Mustafa Karaboğa,  
 
19 Aralık günü Đstanbul’da, “DHKP-C’ye üyelik”ten alınan Şehzade Boybaş, Fadik Adıyaman,  
 
20 Aralık günü Sivas’ta, Savaş karşıtı gösteri yapmak isterken alınan Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinden 11 kişi, Batman’da, “Hizbullah”a 
üyelik”ten alınan Đ. Uğur, A. R. Altıok,  
 
21 Aralık günü Van’da, Bostaniçi beldesinde alınan HADEP belde yöneticisi HamzaÖzkan ile  Partinin 5 üyesi, KADEK’in Đran’daki kamplarına 
gitme girişimi yaptıkları iddiasıyla alınanlardan M. Bilgiç, V. Yaşar, E. Uslu,  
 
24 Aralık günü Urfa’da,  Hilvan ilçesinde  “KADEK’e üyelik”ten alınan  M. Demir, A. Mecit Bayam,  
 
25 Aralık günü Batman’da, “Hizbullah’a üyelik”ten alınan  Ş. Şahin, M.A. kaplan, Đstanbul’da, ĐBDA-C örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 
alınanlardan 2 kişi,  
 
30 Aralık günü Đstanbul’da, “ĐBDA-C örgütü adına faaliyet’ten Bursa’da alınan Levent Dülger, Diyarbakır’da, Đl merkezinde alınan A. Durma, 
M.S. Göksoy,  
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II.3. Cezaevleri 
II.3.1. Saldırıda Yaralanma-Tecavüz 
 
13 Ocak günü Adana E tipi Kapalı Cezaevi’nde, B-1 koğuşunda kalan 20 mahkum infaz koruma memurlarının saldırısına uğradı. Olaya ilişkin 
bir açıklama yapan avukat H. Yetkiner, müvekkili olduğu mahkumların sayım için indirildiği bahçede cop ve plastikten  yapılmış su borularıyla 
dövüldüklerini  ve çeşitli yerlerinden yara aldıklarını söyledi.  
 
11 Haziran günü Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde, “askeri sayım” bahanesiyle koğuşlara baskın yapan gardiyanlar, tutuklu ve hükümlülere 
saldırdı. Tekme ve tokatlarla dövülerek yerlerde sürüklenen tutuklulardan A. Uğraş, E. Yayla, M. Yaşar, Ö. Faruk, E. Günedoğdu ve O. Yücel 
çeşitli yerlerinden yara aldılar.   
 
Uşak E tipi Cezaevi’nde kalan Hüsne Davran ve Mürüvet  Küçük adlı tutuklular, başka cezaevine sevk istemlerinin “Hücre hapsi cezaları” 
olduğu gerekçesiyle  reddedilmesine itiraz ettikleri için saldırıya uğradılar. Konuya ilişkin ĐHD Đzmir şubesinde açıklama yapan Cezaevleri 
Çalışma Grubu’ndan T. Türkmen, Davran’ın  sağ elinin kırıldığını, Küçük’te de yoğun doku zedelenmesi olduğunu söyledi.  
 
26 Aralık günü Bingöl Özel tip Cezaevi’nde  hükümlü olarak  kalan R. Bakır, Đ. Bingöl ve R. Budancır,  koğuşlarına arama yapmaya gelen 
cezaevinde görevli jandarmaların saldırısına uğradı. Kaba dayak atılan adı geçenler, çeşitli yerlerinden yara aldı.   
 
II.3.2. Tedavi Edilmeyen-Engellenen 
 
Ceyhan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cuma Orhan adlı siyasi hükümlünün cilt kanseri hastası olmasına karşın tedavi edilmediği bildirildi. 
Cumhurbaşkanlığına başvurduğunu belirten adı geçenin  eşi Şerife Orhan, Adana Numune Hastanesi’ne kaldırılan Cuma’nın “ölüm sınırında 
olmadığı” gerekçesiyle cezaevine geri gönderildiğini söyledi.  
 
ĐHD Đstanbul şubesinde 13 Şubat günü bir açıklama yapan tutuklu yakınları,  ölüm orucundan dolayı durumları kötüleşen ve Kandıra F tipi 
Cezaevi’nden, Đzmit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 13 mahkumun tedavi edilmediğini bildirdiler. Tutuklu yakınları adına konuşan H. Aslan, 
sözkonusu mahkumların hastanenin bodrum  katında, önceden çamaşırhane olarak kullanılan bir yerde tutulduklarını ve buraya lağım suyunun 
aktığını söyleyerek yakınlarının tedavilerinin geciktirildiği ve  serbest bırakılmaları yönündeki doktor raporuna karşın, gereğinin yapılmadığını 
bildirdi.    
 
Zeynep Aydınalp, 4 Mart günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda 1971 Diyarbakır Çermik ilçe nüfusuna kayıtlı oğlu Engin 
Aydınalp’ın 1992 yıldan beri cezaevinde yatmakta olduğunu, oğlunun verem hastalığı olduğu ve buna bağlı solunum yetmezliği bulunduğu 
bundan dolayı ameliyat olması gerektiğini, ancak yatmakta olduğu Konya cezaevinde bu imkanın olmadığı ve Ankara’ya sevk edilmesi 
gerektiğini belirtti.  
 
Gurbat Fidan, 4 Mart günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, 1980 Diyarbakır nüfusuna kayıtlı kardeşi Yahya Fidan’ın 1998 Aralık 
ayında Đstanbul’da yakalandığını, iki yıl süresince Đstanbul Ümraniye Cezaevinde yattığını, sonra Malatya’ya getirildiğini,  36 yıla mahkum 
edildiğini, Đstanbul cezaevinde 16 Şubat 1998’da kendini yaktığını, 20 gün önce Yargıtay’da cezanın  bozulduğunu, ve kardeşinin 16 yıla 
mahkum edildiğini belirtti. Ancak kardeşinin sağlık durumunun iyi olmadığını, acil olarak tedavi olması gerektiğini belirtti.  
 
Muş Kapalı Cezaevi 33. koğuşta hükümlü olarak bulunan Seydi Fırat, sağ ayağında rahatsızlık olduğunu ancak tedavi taleplerine rağmen 
olumlu yanıt alamadığını ve en son Van Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ancak buradan aldığı yanıtta ayağının bilekten kesilmesi 
gerektiğinin belirtildiğini aktardı. Tedavi gerekliliğinin ciddi boyutlara varmasına rağmen, tam teşekküllü bir hastaneye sevkının 
yapılmamasından yakındı.  
 
Antep Özel tip Cezaevi’nde bulunan Mehmet Kaya adlı mahkumun,  rahatsızlığına karşın tedavisinin yapılmadığı bildirildi. Konuya ilişkin bir 
açıklama yapan mağdurun kızı Leyla Kaya,  babasının işkence nedeniyle işkence nedeniyle  bel fıtığı olduğunu ve tedavi istemiyle Adalet ve 
Sağlık bakanlıkları ile ĐHD Diyarbakır şubesine başvurulduğunu söyledi.  
 
Đzmir’in Kırıklar F tipi Cezaevi’nde 12,5 yıla hükümlü bulunan Yüksel Mızrak, iki yıl önce şizofreni tanısı konulduğu halde ilgilenilmediği  ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) gereğince yapılan ceza ertelemesi isteminin reddedildiği açıklandı. Mızrak’ın avukatı Özdoğan, 
Rapora karşın infaz savcılığının 339. maddeyi uygulamadığını ve müvekkilinin en son Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 
sevkedildiğini bildirdi.  
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran F. Çeliker, Batman Cezaevi’nde tutuklu kardeşi Laleş Çeliker’in tedavisinin yapılmadığını bildirdi. Batman 
Devlet Hastanesi’nde bel fıtığı teşhisi konulmasına karşın tedavisiyle ilgilenilmeyen Çeliker için  Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne 
başvuru yapıldı. Hasine Kavak adlı kadın da, oğlu M. Bahattin Aydın’ın1996 yılından beri tutuklu olduğu Antep Cezaevi’nde  boyun fıtığı 
olmasına, sıkça bayılmasına rağmen tedavisinin yapılmadığını bildirdi.   
 
Erzurum Özel Tip Kapalı Cezaevi’nde bulunan KADEK davası tutuklu ve hükümlülerinin zehirlendiği ve sağlıklarıyla ilgilenilmediği açıklandı. 
Tutuklular adına Y. Karadeniz ve M. Aslan’ın  cezaevinden yaptığı açıklamaya göre, Ağustos ayında verilen yemek ve içme suyundan 100 
kadar tutuklunun zehirlendiği, birçoğunun  nemli  odalarda tutulmaları nedeniyle tüberküloz ve hepatit hastalığına yakalandığı bildirildi. 
 
Astım ve kalp hastası olan Gülay Soker adlı tutuklu, 3 Eylül günü Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı halde Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk istemi yerine getirilmedi. 
 
Sırtında fıtık, göğsünde kist bulunan ve parmakları yandığı için kesilen Güzel Çiçek adlı tutuklunun tedavisi için Đstanbul  yada Gebze’ye sevki 
istendi, ancak istem reddedilip rapor verilmedi. Muş E tipi kapalı Cezaevi’nde 9 yıldan beri bulunan Sabiha Sunar, Ankara Numune 
Hastanesi’nde üçüncü derece yanık teşhisi ile tedavi gördü, birkaç kez deri nakli yapıldı, ancak tedavisi sonuçlandırılmadan geri yollandığı 
cezaevinde eski yaraları tekrar açıldı.  
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Antep Özel tip Cezaevi’nde hükümlü Selahattin Sevik’in omzundaki merminin çıkarılmaması nedeniyle sağlığının kötüye gittiği bildirildi. ĐHD 
Diyarbakır şubesine başvuran Sevik’in kardeşi, ağabeyinin tedavisinin yapılması konusunda girişim yapılmasını, şube yetkilileri de Adalet 
Bakanlığı’na başvurarak  tedavinin yapılmasını istedi.  
 
Midyat Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fatma Savcı, göğsündeki kistten dolayı ameliyat sonrası tedavisi yapılmadığı için kist yeniden oluştu. 
Dizanteri teşhisiyle bağırsak rahatsızlığı yaşamakta. Sürekli zayıflamasına karşın tedavi için Ankara ya da Đstanbul’a sevk istemi  “Bulunduğu 
yerde de tedavi imkanı” olduğu gerekçesiyle reddedildi.  
 
ĐHD Ankara şubesinin  20 Kasım günü kamuoyuna açıklanan Cezaevi Komisyonu tarafından hazırlanan Đç Anadolu Bölgesi ağırlıklı raporda 
yer alan bilgilere göre, Ankara F tipi cezaevinde hükümlü bulunan Nihat Konak’ın  tedavisi cezaevi yönetimince keyfi şekilde engellenerek, 
gerekli olan boyunluğun, Adalet Bakanlığı’nın genelgesi gerekçe gösterilerek verilmedi.  
 
Malatya Cezaevi’ne Özlem Aydın hasta olmasına karşın, Đskenderun Cezaevi’nde Sadrettin Ergün adlı siyasi hükümlünün  vücudunda iki 
mermi bulunmasına rağmen tedavi edilmedikleri açıklandı. 
 
Erzurum  Özel tip cezaevinde Bekir Yulu, Adana Kürkçüler Cezaevi’nde Şermin Doruk, Batman Cezaevi’nde  Kader Özkan’ın, çeşitli 
hastalıkları olmasına rağmen tedavi edilmedikleri  bildirildi. Raporda, Z. Karabulut, E. Şimşek, Ş. Çetinkaya, E. Doğan, M. Yücesu, E. 
Akpınar, Ö. Kaya ve M. Çamlı adlı tutuklu ve hükümlülerin uyku düzensizliği, cilt hastalıkları, sürekli kaşıntı, deri dökülmesi, mantar, gibi 
rahatsızlıklara yakalandığı ve tıbbi müdahale yapılmadığı belirtildi.  
 
Cezaevi Komisyonu tarafından  hazırlanan,17 Aralık günü  açıklanan raporda,  Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi’nde bulunan F. 
Gülkokuer’e Akdeniz anemisi teşhisi konulmasına rağmen tedavi için tahliye edilmediği bildirildi.  
 
Edirne Cezaevi’nde  felçli M. Emin Akdağ’ın nöroloji servisi olan bir hastaneye sevk istemi yerine getirilmedi. Aynı cezaevinde B, Şimşek’te 
bilinç kaybı, algılama yetersizliği, yakınlarını tanımama gibi rahatsızlıklar olduğu , Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde Sevinç Şahingöz’ün boyun 
omurunda fazlalık, bel ve sırt omurunda eğrilik  olduğu  ve vücuduna sıkça kramp girdiği halde, Numune Hastanesi’nde sağlam raporu verildiği  
açıklandı. Raporda, 30 tutuklu ve hükümlünün daha, çeşitli hastalıklara yakalanmalarına karşın tedavilerinin yapılmadığı ve tahliye istemlerinin  
yerine getirilmediğine yer verildi.  
 
Sincan F tipi Cezaevinden tahliye edilip sonradan tekrar cezaevine  kalan Enver Yanık, beyninde su toplanmasına ve epilepsi hastası 
olmasına karşın tedavi edilmediği, avukatı Z. Rüzgar tarafından açıklandı.  
 
Tekirdağ F Tipi Cezaevinde bulunan Zeki Şahin adlı mahkumun, beyninde ur olmasına, bel fıtığı ve sara hastası olmasına rağmen tedavi 
edilmediği bildirildi.  
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran M. F. Çeliker, Batman Cezaevi’nde tutuklu olan kardeşi Laleş Çeliker’in  bel fıtığı hastalığı olduğunu, 
doktorların uzun süreli fizik tedavisi önermelerine karşın tedaviye götürülmediğini ve durumunun kötüleştiğini bildirdi. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Halef Çaruş, Temmuz ayında Mardin’in Nusaybin ilçesinde tutuklanıp cezaevine konulan kızı Ayşe 
Caruş’un gözaltında gördüğü işkence nedeniyle diz kapağı ve çenesinde yaralar olduğunu, ziyaretine gittiği 11 Eylül günü kızını çok zayıflamış 
gördüğünü ve kalbinden rahatsız olduğunu, ancak hastaneye götürülmediğini bildirdi. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Ramazan Söker, 1995 yılında Đstanbul’da tutuklanıp 2001 yılından beri Batman Cezaevi’nde kalan  kardeşi 
Gülay Söker’in kalp rahatsızlığı olduğunu, Batman Devlet Hastanesi’nce Diyarbakır’a sevk edilmesi yönünde görüş bildirilmesine karşın 
gereğinin yapılmadığını bildirdi. 
 
M.Nuri Yaşar, 18 Eylül günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda 1962 Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı oğlu Eşref Yaşar’ın 9 yıldan 
beridir cezaevinde olduğunu, oğlunun şuan ise Bartın Cezaevinde bulunduğunu, oğlunun  küçük yaşlarda geçirdiği bir hastalığın vücudunda 
kalıcı bir takım rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini, boyunun 120 cm’nin altında kaldığını, kemiklerinin zamanla incelmesinden kaynaklı ayakta 
kalamadığını, en zaruri ihtiyaçlarının  bile arkadaşları tarafından  giderildiğini, cezaevinde yapılan tedavisinin ardından “kronik peptik ülser ve 
cücelik” teşhisi konulduğunu, oğlu Eşref Yaşar’ın  1984 ve 1988 yıllarında alınmış % 60 - % 80 iş gücü kaybına neden olan sakatlığının 
olduğunu gösteren Sağlık Kurulu Raporları’nın bulunduğunu, değişik tarihlerde alınan raporlar arasındaki çelişkinin giderilebilmesi için, oğlunun 
Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edilmesini, çelişkileri giderecek yeni bir rapor aldırılmasını ve gerekli girişimlerde bulunulması gerektiğini 
belirtti. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran Zekiye Çelik, oğlu Yılmaz Çerçel’in 1993 yılından beri  bulunduğu cezaevindeki koşullar nedeniyle ve 
küçük yaşlarda geçirdiği hastalık nedeniyle durumunun kötüleştiğini,  1999 ve 2000 yıllarında Đstanbul  Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve 
Bartın Devlet Hastanesi’nde muayene edildiğini, ancak kısıtlı zaman ve olanaklarla yapılan tedavinin sonuç alıcı olmadığını, gerekli girişimlerin 
yapılması için yardım talebinde bulundu.  
 
Mardin’in Midyat Cezaevi bayanlar koğuşunda kalan Güzel Çiçek, Emanet Çeşme, Fatma Özbay, Songül Onar, Gulazer Akın Dilşah Ay 
adlı tutuklu ve hükümlülerin çeşitli rahatsızlıkları bulunduğu ve gerekli tedavilerinin yapılmadığı bildirildi.  
 
ĐHD Đstanbul şubesine 14 eylül günü  başvuran Yaşar Çeten, yakını Đhsan Altın’ın 1999 yılında tutuklandığı Diyarbakır’dan getirildiği  
Bayrampaşa Özel tip Cezaevi’nde rahatsızlandığını ve tedavisinin yapılmadığını beyan ederek tıbbi ve hukuki yardım isteğinde bulundu.  
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran Cemal Özdemir, cezaevi operasyonlarında Ümraniye Cezaevi’ndeyken yaralanan ve halen Edirne F tipi 
Cezaevi’nde kalan kardeşinin durumunun kötüleştiğini ve tedavi edilmesi gerektiğini belirterek gerekli girişimler için yardım isteğinde bulundu. 
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran G. Baştuğ, kardeşi Fadime Baştuğ’un tedavisinin Bayrampaşa Cezaevi Hastanesi’nde yapılacağı söylenerek 
sevkedildiğini, tedavisinin sonuç verme aşamasına geldiğinde engellendiğini bildirerek tıbbi malzeme ve ilaçların sağlanması için yardım 
talebinde bulundu. 
 
ĐHD Đstanbul şubesine başvuran N. Polat, vasisi olduğu M. Karataş’ın Kandıra Cezaevi’nde olduğunu, açlık grevini bırakmasına karşın kilo 
kaybettiğini, kalp sıkışması ve diş etleri kanaması gibi şikayetleri olduğunu, ilacının bittiğini ve tedavisinin yarım kaldığını bildirerek yardım 
talebinde bulundu.  
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ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran G. Fidan, kardeşi Yahya Fidan’ın 1998 yılında bulunduğu Ümraniye Cezaevi’nde kendisini yaktığını 2002 
yılının Nisan ayında  yaptıkları başvuru sonucu Malatya T. Özal Tıp Merkezi’nde tedavi edildiğini, ancak bir süre önce oluşan bel fıtığı 
nedeniyle rahatsız olduğunu ve tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirerek girişim yapılması dileğinde bulundu.  
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran S. Özkan, halen Batman Cezaevi’nde kalan kızı Kader Özkan’ın sağlık durumunun bozuk olduğunu, bel 
ağrıları çektiğini, götürüldüğü hastaneden tedavi edilmeden geri gönderildiğini bildirdi.  
 
Nurtel Aydınalp, 1 Nisan günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, kardeşi Engin Aydınalp’in PKK’ye üye olduğu gerekçesiyle ceza 
aldığını ve 5 yıldan bu yana hükümlü olarak Konya E Tipi Cezaevinde tutulduğunu belirtti. Kardeşinin Tüberküloz hastalığına yakalandığını 
ancak tedavisinin yeterli oranda yapılmadığını, daha önce de yetkili kurum ve kuruluşlara başvurduklarını ancak herhangi bir sonuç 
alamadıklarını belirtti.  
 
Muş Kapalı Cezaevi 33. koğuşta hükümlü olarak bulunan Seydi Fırat, sağ ayağında rahatsızlık olduğunu ancak tedavi taleplerine rağmen 
olumlu yanıt alamadığını ve en son Van Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini ancak buradan aldığı yanıtta ayağının bilekten kesilmesi 
gerektiğinin belirtildiğini aktardı. Tedavi gerekliliğinin ciddi boyutlara varmasına rağmen, tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin 
yapılmamasından yakındı. (ĐHD Diyarbakır) 
 
Yasemin Can, 10 Nisan günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, 1970 Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı kardeşi Mahmut Yücel’in  
1993 yılından beri Edirne E Tipi Cezaevinde hükümlü olduğunu, 2000 yılı Aralık ayında cezaevlerine yapılan operasyonlar sırasında bir çok 
yerinden yaralandığını ve tedavisinin yapılmadığını belirtti. Kardeşinin ölüm orucunda 7. ayını bitirdikten sonra durumun ağırlaştığını, bunun 
üzerine savcılığın tedaviye izin verdiğini, Đstanbul TĐHV’de 3,5 ay boyunca tedavi gördüğünü daha sonra Diyarbakır’a  getirildiğini burada da 
tedavisine devam edildiğini, ancak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin cezaevine giremez raporu vermesine rağmen tekrar cezaevine 
konulduğunu belirtti.  
 
Müzeyyen Öztepe, 24 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubesine yaptığı başvuruda, 1977 Diyarbakır ili Çınar ilçe nüfusuna kayıtlı oğlu  Fırat 
Öztepe’nin  1996 yılından beri tutuklu olduğunu,  şu anda Mardin F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunduğunu,  son olarak oğlunun 20 Haziran 
günü ziyaretine gittiğini, ancak oğlunun görüşe çıkmadığını belirtti. Oğlunun, bel fıtığı hastası olduğunu,  görüş sürelerinin kısıtlanmasından 
dolayı  görüşe çıkmadığını belirtti. 
 
ĐHD Diyarbakır şubesine başvuran R. Karacaoğlan, oğlu Şehmus’un  Nisan ayından beri Çınar Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, cezaevi 
yönetimince bir süre için yollandığı  Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden tekrar getirildiği cezaevinde hastalığının arttığını ve tek 
kişilik bir hücrede kaldığını, giderlerini kendisi karşılaması halinde tedavi edilebileceğinin söylendiğini, ancak ekonomik durumunun uygun 
olmadığını, oğlunun tedavisi konusunda girişim yapılması isteğinde bulundu.  
 
ĐHD Adana şubesine başvuran  K. Dorak, Kürkçüler Cezaevi’nde kalan kızı Şermin Dorak’ın astım ve kanser hastası olduğunu ve Adana 
Devlet Hastanesi’nce Ankara’ya sevki yapılmasına karşın, cezaevi yönetiminin gereğini yapmadığını, kızının durumunun kötüleştiğini beyan 
ederek gerekli girişimin yapılmasını diledi.  
 
ĐHD Adana şubesine başvuran M. Talayhan, 8 yıldır cezaevinde hükümlü olan eşinin, kötü koşullardan  ve hastalığı nedeniyle üç kez  
gönderildiği Kurttepe  Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevkler sırasında uğradığı fiziksel şiddetten dolayı sağlığının bozulduğunu, tedavisinin 
yapılmadığını belirterek gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi.  
 
 
II.3.3Açlık Grevi-Ölüm Orucu Sonucu  Ölümler 
 
Türkiye Đhtilalci Komünistler Birliği (TĐKB) üyesi olduğu iddiasıyla 1996 yılından beri 18 yıla hükümlü Ali Çamyar, ölüm orucunu sürdürdüğü 
Đzmir’in Kırıklar F tipi Cezaevi’nden, durumunun ağırlaşması üzerine  kaldırıldığı hastanede 2 Ocak günü yaşamını yitirdi.  
 
2000 yılının Aralık ayında  tutuklanan ve bulunduğu Tekirdağ F tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren Zeynel Karataş, eylemin 240. 
gününde 6 Ocak günü  yaşamını yitirdi.  
 
Ölüm orucu eyleminin 222. gününde durumu ağırlaştığı için Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’nden geçici olarak tahliye edilen ve Đstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Lale Çolak, eyleminin 240. günü olan 8 Ocak tarihinde yaşamını yitirdi. Lale Çolak 1996 yılında TĐKB 
davasından tutuklanmıştı.  
 
DHKP-C  örgütü davasından hükümlü Yusuf Kutlu, ölüm orucunu  sürdürdüğü Ankara Numune Hastanesi’nde 8 Mart tarihinde,  eyleminin 
285. gününde  yaşamını yitirdi.  
 
1999 yılından beri TKP-ML davasından  tutuklu olan  ve katıldığı ölüm orucunu tahliye edildikten sonra Đstanbul Alibeyköy’de sürdüren  Yeter 
Güzel, bir süre önce kaldırıldığı Sağmalcılar Devlet Hastanesi’nde, eyleminin 272. Günü olan 10 Mart tarihinde  öldü.   
 
2000 yılının Mart ayından beri, DHKP-C davasından tutuklu bulunan Doğan Tokmak,  Đstanbul Bayrampaşa Cezaevi’ndeyken  başladığı  ölüm 
orucunun 290. gününde, kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi’nde, 15 Mart günü yaşamını yitirdi.  
 
2000 yılının Aralık ayında yapılan cezaevi operasyonları sırasında  açlık grevine başlayan ve  sonradan ölüm orucuna katılan Tuncay Yıldırım, 
durumunun ağırlaşması üzerine serbest bırakıldığı  Şubat ayından beri  orucu sürdürdüğü Đzmir’deki bir evde,  eyleminin 236. gününde 21 Mart 
günü yaşamını yitirdi.  
 
Đstanbul Kartal Özel tip Cezaevi’nde 2001 yılının Haziran ayında ölüm orucuna başlayan, DHKP-C davasından sanık Meryem Altun, orucu 
sürdürdüğü Sağmalcılar Devlet Hastanesi’nde, eyleminin 301. gününde  31 Mart günü yaşamını  yitirdi.  
 
Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan TĐKP davası sanıklarından Okan Külekçi, F tipi cezaevlerine karşı başlatılan ölüm orucunun 240. 
gününde, 23 Mayıs’ta  yaşamını yitirdi.  
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F tipi cezaevleri ve tecride karşı  başlatılan açlık grevleri sonrası ölüm orucu eylemi yapan tutuklulardan DHKP-C davası sanığı Semra 
Başyiğit, eyleminin birinci yılında, 30 Temmuz günü, Đstanbul Sağmalcılar Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  
 
DHKP-C davası hükümlüsü Fatma Bilgin, F tipi cezaevlerine karşı sürdürdüğü ölüm orucu eylemi nedeniyle sağlığının bozulması üzerine 
Malatya Cezaevinden 2002 yılının Mart ayında kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde 10 Ağustos günü  yaşamını yitirdi.  
 
Malatya Cezaevi’nde tutukluyken 2001 yılının Eylül ayında ölüm orucu eylemine başlayan Melek Birsen Hoşver, durumunun ağırlaşması 
üzerine bir süreden beri bulundurulduğu Ankara Numune Hastanesi’nde, eylemin 330. gününde 22 Ağustos günü öldü. 
 
Kütahya E tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan Gülnihal Yılmaz, cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını protesto amacıyla, diğer tutuklu ve 
hükümlülerle birlikte girdiği yürüttüğü ölüm orucu eyleminin 339. gününde 26 Ağustos günü yaşamını yitirdi.  
 
Kütahya E tipi Cezaevi’nde ölüm orucunu sürdüren ve bir süre önce Ankara Numune hastanesine kaldırılan DHKP-C davası hükümlüsü Fatma 
Tokay Köse, 31 Ağustos günü hayatını kaybetti. 
 
F tipi cezaevlerine ve tecride karşılık yaklaşık iki yıl önce başlatılan ölüm orucu eyleminde bulunanlardan DHKP-C davası sanığı Hamide 
Öztürk, ölüm orucuna başladığı Đstanbul Bayrampaşa Cezaevi’nden kaldırıldığı cezaevi  içindeki Sağmalcılar Hastanesinde 10 Eylül günü 
yaşamını yitirdi.  
 
DHKP-C davasından müebbet hapis cezasına hükümlü olan  Serdar Karabulut, ölüm orucu  eylemini sürdürdüğü Ankara Numune 
Hastanesi’nde 8 Ekim günü yaşamını yitirdi. 
 
2000 yılı Aralık ayında yapılan cezaevleri operasyonunda  Đstanbul Ümraniye Cezaevi’nde bulunan Đmdat Bulut, daha sonra götürüldüğü 
Kandıra Cezaevi’nde başladığı ölüm orucunda, sağlık durumunun kötüye gitmesinden sonra kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde 19 
Kasım günü yaşamını yitirdi.  
 
Kartal Cezaevinde tutuklu bulanan ve Ölüm orucu eylemi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha 
Ertürk, 30 Kasım günü yaşamını yitirdi. 
 
F tipi cezaevlerine karşı Buca Kırıklar Cezaevi’nde 8 ay  önce ölüm orucuna başlayan DHKP-C davasından 12 yıla hükümlü  Feridun Yücel 
Batu, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Aralık günü yaşamını yitirdi. 
 
F  tipi cezaevlerinde uygulanan tecrit politikasına karşı ölüm orucu eylemi yapan,1996 yılından beri önce Malatya Cezaevi’nde kalan daha 
sonra Ankara Numune Hastanesine kaldırılan Feride Harman, Đstanbul Aksaray’daki bir evde sürdürdüğü ölüm orucunun 512. gününde 16 
Aralık’ta öldü. 
 
2000 yılının Aralık ayında yapılan “Hayata dönüş” operasyonunda Ümraniye Cezaevi’nden Tekirdağ Cezaevi’ne sevkedilen ve ölüm orucuna 
başlayan Berkan Abatay,  eyleminin 589. günü olan 21 Aralık’ta, ölüm orucunu sürdürdüğü Đstanbul Şişli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  
 
 
II.3. 4. Cezaevlerinde diğer ölümler 
 
Manisa’nın Kula Đcra Tetkik Mahkemesi tarafından  mal beyanında bulunmadığı için 10 günlük hapis cezasına çarptırılan  çiftçi Rıfat Özmen, 
Đnfaz Yasası gereği 5 gün süreyle konulduğu Kula Cezaevi’nde  29 Mart günü  öldü. Bir gün önce kendisini almaya gelen jandarmalara, astım 
hastası olduğunu kapalı yerde kalamayacağını söyleyen Özmen, ertesi gün gittiği karakolda doktorun, “ilaçlarını yanına alması koşuluyla 
cezaevine girebileceğini” belirtmesi üzerine konulduğu  cezaevinde ertesi gün öldü. Yakınları Özmen’in ilaçlarının evden alınmadığını, yanına 
da ilaç verilmediğini ileri sürdüler.   
 
Ankara’nın Sincan ilçesindeki F tipi cezaevinde “çıkar amaçlı suç örgütü lideri olduğu” iddiasıyla bulunan adli tutuklu Halil Koçyiğit, tek kişilik 
hücresinde 11 Nisan günü öldü. Cezaevi yetkilileri, Ankara DGM’de yargılanan Koçyiğit’in  kendini çarşafla asarak intihar ettiğini, önceden 
kaldığı koğuşta arkadaşlarıyla kavgalı olduğunu açıkladılar.  
 
Ankara’nın  Sincan ilçesindeki F tipi cezaevinde kalan Türkiye Đşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TĐKKO) davasından  hükümlü Hıdır Demir, hastalığı 
nedeniyle kaldırıldığı Sanatoryum Hastanesi’nde 27 Mart günü yaşamını yitirdi.  
 
Iğdır’ın Aralık ilçesi cezaevinde ruhsatsız silah taşımadan dört aya hükümlü olarak kalan  Cumali Başaran adlı kişi, tahliyesine onyedi gün kala 
öldü. Ailesi, Başaran’ın ölüm nedeninin kendilerine bildirilmediğini belirterek savcılığa başvurdu.  
 
Giresun Kapalı Cezaevi’ne 6 ay önce tutuklandığı Đstanbul’dan nakledilen  Resul Akarsu adlı  mahkum, 15 Nisan günü cezaevi tuvaletinin 
demir parmaklıklarına bağlanmış halde ölü bulundu. Cezaevi idaresince, Akarsu’nun intihar ettiği belirtilirken, adı geçenin cesedi otopsi için Adli 
Tıp Kurumu’na kaldırıldı.   
 
Đzmir’in Urla Cezaevi’nde, PKK davasından  10 yıldır  tutuklu olan  Osman Aslan, beynindeki hastalık sonucu tedavi için götürürlüğü Yeşilyurt 
Devlet Hastane’sinde yaşamını yitirdi.  
 
Kandıra F tipi Cezaevi’nde kalan Volkan Ağırman adlı tutuklu 15 Temmuz günü cezaevinde öldü. Tutuklu Yakınları Birliği’nden yapılan 
açıklamada, cezaevi yöneticilerinin  aradıkları ailesine,  Ağırman’ın, “intihar ettiğini”  söyledikleri bildirildi. Açıklamada, ailesinden habersiz 
otopsi yapılan Ağırman’ın vücudunda izlere rastlandığı ifade edildi.   
 
Đstanbul Metris Cezaevi’nde bulunan Mehmet Zorlu adlı adli hükümlü, 7 Aralık günü cezaevinde, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 
öldürüldü.  
 
Bingöl Özel Tip Cezaevinde bulunan Aydın Adkovaçyin adlı hükümlünün 22 Ekim günü koğuşta ranzaya bağladığı iple kendini asarak intihar 
ettiği iddia edildi. 
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Ankara Elmadağ ilçesinde bulunan Çocuk Đslahevinde bulunan Ömer G. Adlı çocuk tutuklu 25 Eylül günü başka bir tutuklunun saldırısı sonucu 
yaşamını yitirdi.  
 
II.3.5 Cezaları Affedilen Mahkumlar  
2002 yılı içinde toplam 82 hükümlünün cezaları Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından affedildi. Yıl içinde farklı tarihlerde cezaları 
affedilen hükümlülerin adları: 
Yaşar Demircan, Đlhan Demirel , Ramazan Çiçek , Metin Günay , Atilla Selçuk , Hasan Yıldız , Barış Kaya, Aydın Bayhan, Mehmet Tamer, 
Mehmet Emin Ayın, Suat Karabulut, Mustafa Acar, Yusuf Gülhan, Hasan Yiğit, Erdal Doğan, Yaşar Demircan, Đlhan Demirel, Ramazan Çiçek, 
Metin Günay, Atilla Selçuk, Hasan Yıldız, Barış Kaya, Aydın Bayhan, Mehmet Tamer, Mehmet Emin Ayın, Suat Karabulut, Mustafa Acar Yusuf 
Gülhan, Hasan Yiğit, Ümit Kanlı, Gülseven Öztürk, Fatma Güzel, Ergün Bütüner', Barış Yıldırım, Hakkı Şeker ve Nuray Gezici, Tamer Çadırcı, 
Ulaş Göktaş, Mesut Avcı, Madımak Özen, Özgül Dede, Yüksel Doğan, Ayşe Eren , Murat Candar, Osman Ali Çöpel, Mustafa Genç, Ayla 
Özcan, Mehmet Şahin, Gülperi Özen, Haydar Baran, Hatun An ve Hakan Baran, Yılmaz Babatümgöz, Resul Ayaz, Zeynel Yıldız ve Nazan 
Yılmaz Hasan Çepe, Mete Yalçın, Mehmet Acettin, Barış Gönülşen, Esmahan Ekinci, Ertuğrul Kaya, Tuğrul Caner Kılınç, Gürhan Hızmay, Ali 
Şahmo Sadık Yılmaz, Aydan Odabaş ve Petek Türkmen Şaduman Kabacı, Leyla Alp, Haydar Özbilen, Muharrem Kurşun, Sedat Felek, Ali 
Haydar Geçgin, Gamze Bayram, Hüseyin Ali Günay, Erdal Arıkan, Suzan Baran,  Namık Kemal Bektaş, Hülya Türüç, Nuray Özçelik, Ömer 
Ünal, Mahmut Yücel, Đsmet Sınağ  
 
 

III. Đfade Özgürlüğü 
 

III.1. Yayını durdurulan Televizyon ve Radyolar 
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 6 Şubat 2002 tarihli toplantısında         
Kanal 6 Televizyonunun yayınının 5 gün süreyle durdurulmasına,  
Cine-5 Televizyonunun yayınının 15 gün süreyle durdurulmasına,  
Đnterstar’ın yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
NTV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Show TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
“TGRT’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Kanal D Televizyonunun yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Đnterstar’ın yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
CNBC-e’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Flash TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
BRT‘nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Sky TV’nin (Đzmir) bir gün, Kanal 1 TV’nin (Đzmir) yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Radyo Arkadaş’ın yayınının 365 gün süreyle durdurulmasına,  
Đmaj Radyo’nun (Ankara) yayınının 90 gün süreyle durdurulmasına,  
Özgür Radyo’nun (Ankara) yayınının 15 gün süreyle durdurulmasına,  
Özel Fm’in  (Đstanbul) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına, aynı kuruluşun yayınının 30 gün süreyle durdurulmasına,   
Radyo D’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Best Fm’in yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Sev Radyo’nun (Balıkesir) yayınının 3 gün süreyle durdurulmasına,  
Radyo Barış’ın yayınının bir gün süreyle durdurulmasını kararlaştırmıştır.  
 
Ayrıca, KTV (Hatay), Gelişim TV (Rize) ve ART Radyo’nun (Ankara), Buca Fm’in (Đzmir), Kay TV’nin (Kayseri), ART TV’nin (Diyarbakır), Sun 
TV’nin (Đçel), Sun TV’nin (Đçel), Kanal 33’ün (Đçel), Tempo TV’nin (Adana) uyarılmalarına karar vermiştir.  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 7 Şubat 2002 tarihli toplantısında,  
Show TV’nin yayınının birer gün süreyle iki kez durdurulmasına,  
ATV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
CNBC-e Televizyonunun yayınının bir gün süreyle durdurulmasına, 
Show TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Kanal D’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına karar vermiştir.  
 
ART Radyo’nun (Ankara) yayınının 180 gün süreyle durdurulması,   
Radyo D’nin yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Gün TV’nin (Diyarbakır) yayınının 365 gün süreyle durdurulması,  
Đmparator Fm’in (Adana) yayınının 7 gün süreyle durdurulması,   
Dolunay Fm’in (Đstanbul) yayınının 7 gün süreyle durdurulması,   
Hedef Radyo’nun yayınının 7 gün süreyle durdurulması,   
Hakkari Fm’in yayınının 3 gün süreyle durdurulması,   
Best Fm’in yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Radyo D’nin yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Hedef Radyo’nun yayınının 7 gün süreyle durdurulması kararlaştırılmıştır.  
Ayrıca STV’nin, Genç Đmparator Fm’in (Malatya), Öğüt Fm’in (Malatya) Habertürk’ün, Er TV’nin (Malatya), TVM’nin (Malatya),  Mesaj Fm’in 
(Kocaeli), TGRT Fm’in, uyarılmalarına karar vermiştir.  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 8 Şubat 2002 tarihli toplantısında  
Star Televizyonunun yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Star 2 Televizyonunun (Kral,Teleon) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Star TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Mesaj TV’nin yayınının birer gün süreyle iki kez durdurulmasına,   
BRT’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
ATV’nin yayınının birer gün süreyle iki kez durdurulmasına,   
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Kanal 6’nın yayınının bir gün süreyle durdurulmasına  
Buca Fm’in (Đzmir) yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Karesi TV’nin (Balıkesir) yayınının 90 gün süreyle durdurulması,   
Đmparator Fm’in (Adana) yayınının 15 gün süreyle durdurulması,   
Dolunay Fm’in yayınının 3 gün süreyle durdurulması,   
Olay TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Radyo Shema’nın yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
Radyo D’nin yayınının 3 gün süreyle durdurulması,   
Best Fm’in yayınının bir gün süreyle durdurulması,   
AS TV’nin (Denizli) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına 
Özgür Radyo’nun (Ankara),  
Gün Fm’in (Diyarbakır),  
NRT Fm’in (Gaziantep) yayınlarının birer gün süreyle durdurulması karar vermiştir.   
HBB Fm’in, Nehar Fm’in (Đstanbul), Radyo Ötüken’in (Đstanbul), Kent Fm’in  (Đstanbul), Yapı Radyo’nun (Đstanbul), Radyo Cumhuriyet’in, ART 
TV’nin (Uşak), ETV’nin (Edirne), Dost Radyo’nun (Erzincan), 56 Fm’in (Siirt) ve Channel Malatya’nın, Dolunay Fm’in (Đstanbul), Müjde Fm’in 
(Đstanbul),  Özel Fm’in (Đstanbul), Kay TV’nin (Kayseri), ART Radyo’nun (Ankara), Gün TV’nin (Diyarbakır), Best Fm’in, Pendik Fm’in (Đstanbul), 
Star 2’nin (Kral, Teleon), Güney Fm’in (Adana), Tempo Fm’in (Şanlıurfa), Đmparator Fm’in (Adana) uyarılmalarına karar verilmiştir.  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 13 Şubat 2002 tarihli toplantısında,  
Cine 5 ve Kanal 6 ile Show TV’nin yayınlarının birer gün süreyle durdurulmasına,   
Gün Fm’in (Diyarbakır) ve Gün TV’nin (Diyarbakır) yayınlarının birer yıl süreyle durdurulmasına,   
Moral Fm’in (Đstanbul) yayınının 30 gün süreyle durdurulmasına,   
Akra Fm’in (Đstanbul) yayınının  15 gün süreyle durdurulmasına,   
Özel Fm’in (Đstanbul) yayınının 120 gün süreyle durdurulmasına karar vermiştir.  
Ayrıca May Radyo’nun (Đstanbul), Olay TV’nin (Bursa), Klas TV’nin (Samsun), Metro Fm’in (Đstanbul) uyarılmaları kararlaştırılmıştır.  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 27 Şubat 2002 tarihli toplantısında  
Nur Radyo (Đstanbul) ile  Mihr TV (Denizli)’nin yayın izni uygulamalarının tamamen durdurulmasına, Kanal D’nin yayınının bir gün süreyle 
durdurulmasına,   
CNN Türk’ün yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Kanal 6’nın yayınının üç gün süreyle durdurulmasına,   
TGRT’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Flash TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
CNBC-e’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
ETV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Güneş TV’nin yayınının yedi gün süreyle durdurulmasına karar verilmiştir.  
 
Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın 4. maddesinin (l) bendini ihlal eden NTV’nin, (k) bendini ihlal eden ETV ile yasanın reklam yayınlarına ilişkin 20. 
maddesini ihlal eden Özel Fm’in (Đstanbul) uyarı verildi.  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 6 Mart 2002 tarihli toplantısında,  
Star TV’nin yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Yeni TV’nin (Đzmir) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
ART Radyo’nun (Ankara) yayınının 180 gün süreyle durdurulmasına,  
Özel Fm’in (Đstanbul) yayınının 180 gün süreyle durdurulmasına,  
Özgür Radyo’nun (Ankara) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına 
Ses Radyo’nun (Şok Radyo/Đçel) yayınının 15 gün süreyle durdurulmasına karar vermiştir.  
Ege TV’nin (Đzmir) yayınının bir gün süreyle durdurulmasını kararlaştırmıştır.  
 
Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın 33/1. maddesini ihlal eden Gün TV’nin (Diyarbakır), Yasanın 4. maddesinin ( c) bendini ihlal eden Dost Fm’in 
(Erzincan), (t) bendini ihlal eden ART Fm’in (Ağrı), Đmparator Fm’in (Adana), (m) bendini ihlal eden Kay TV’nin (Kayseri) uyarı verildi  
 
13 Mart 2002 tarihli toplantısında  
NTV, TV 8, BRT ve CNN Türk’ün yayınlarının birer gün süreyle durdurulmasını,  
Sipas TV’nin (Sivas) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Tempo TV (Giresun) ile Kanal G’nin (Giresun) yayınlarının birer gün süreyle durdurulmasına,  
Hedef Radyo’nun (Ankara) yayınının üç gün süreyle durdurulmasına,  
Er TV’nin (Malatya) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına karar vermiştir.  
söz konusu kanun hükmünden dolayı daha evvel herhangi bir müeyyidesi bulunmayan Kanal A’nın ise uyarılmasını  kararlaştırmıştır 
 
Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın 4. maddesinin (d) ve (m) bentlerini ihlal eden Line TV (Bursa) ile, yasanın  22. maddesinde belirlenen bildirim 
yükümlülüğüne ilişkin hükümlerini ihlal eden Kanal T (Tekirdağ), Radyo Gündem (Tekirdağ) ve Radyo Star’ın (Tekirdağ) uyarılmaları 
kararlaştırılmıştır  
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 3 Nisan 2002 tarihli toplantısında,  
Kanal D, ATV ve Show TV ile, Kanal 6’nın yayınlarının birer gün süreyle durdurulmasına,  
Show TV’nin yayınının üç gün süreyle durdurulmasına,  
Özel Fm’in (Đstanbul) yayınının 120 gün süreyle durdurulmasına,  
Özgür Radyo’nun (Ankara) yayınının 30 gün süreyle durdurulmasına,   
Moral Fm’in (Đstanbul) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,  
Anadolu’nun Sesi Radyosunun (Đstanbul) yayınının 180 gün süreyle durdurulmasına,   
Dolunay Fm’in (Đstanbul) yayınının üç gün süreyle durdurulmasına,    
Best Fm’in (Đstanbul) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına,   
Kapadokya TV’nin (Nevşehir) yayınının bir gün süreyle durdurulmasına karar vermiştir.  
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Ayrıca 3984 Sayılı Yasanın yeniden iletim yasağına ilişkin 26. maddesine aykırı olarak Radyo Deutsche Welle’nin yayınlarını aktardığı tespit 
edilen Radyo Foreks’in yayınının bir gün süreyle durdurulmasına, aynı bent hükmünü ihlal eden Gençlik Fm (Afyon) ve Dolunay Fm’in 
(Đstanbul) uyarılmasına karar verilmiştir. Kanal S’nin (Samsun), E TV (Edirne), Hizmet TV (Ordu) ve BRTV’nin (Karabük) ve Kanal 25’in 
(Erzurum), Kocaeli TV’nin,  Mesaj TV (Ankara), Batı Radyo’nun (Đzmir) uyarılmalarına karar vermiştir. 
 
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 17 Temmuz 2002 tarihli toplantısında  
Kanal 6 ve Star TV’ye “özür dileme” müeyyidesi uygulanmasına, Star TV’nin uyarılmasına, Haber Türk’e “özür dileme” müeyyidesi 
uygulanmasına, TGRT’nin uyarılmasına, Mesaj TV’nin uyarılmasına, Flash TV ile, aynı bend hükümlerini 22, 24 Haziran 2002 tarihlerinde 
yayınladığı filmlerle ihlal eden Moviemax ve Moviemax 2’nin uyarılmalarına karar vermiştir. Mesaj TV’nin uyarılmasını kararlaştırmıştır.    
 
Ağustos ayında Yozgat’ta yayın yapan Bayrak TV adlı özel TV kanalı, DYP milletvekili adayı M. Odabaşının yaptığı konuşma nedeniyle, AK 
parti’nin şikayeti üzerine Đl Seçim Kurulu karıyla 3 gün kapatıldı. 
 
Ekim  ayında  Yüksek Seçim Kurulunca Kanal 6, Star ve Star 2 (Star Max) televizyonları için verilen 6’şar günlük yayın durdurma cezaları ile, 
Haber Türk için 5 günlük yayın durdurma cezası verildi. 
 
Nevşehir’de yayın yapan , DYP milletvekili A. Parmaksız’ın sahibi olduğu Kapadokya TV adlı tv kanalı, “tek taraflı yayın yapmak ve siyasi 
partiler arasında fırsat eşitliği sağlanması ilkesine aykırı davranıldığı” gerekçesiyle ilçe seçim kurulu  kararıyla 3 gün kapatıldı.Aydın’da yayın 
yapan , Aydın bağımsız milletvekili H. Aksu’nun eşinin sahip olduğu AYTV kanalı da aynı gerekçe ile kapatıldı.  
 
YSK, Flash TV ve Ulusal Kanal adlı TV kanallarına  “milletvekili seçimi çalışmalarıyla ilgili yayınlarda, “yayın ilkelerinin ihlal edildiği” 
gerekçesiyle 5’er gün kapatma cezası verilmesi kararı aldı. YSK; Sakarya’da yayın yapan Kanal 54 ile Sakarya RTV’ye de  “seçim yasaklarının 
ihlal edildiği” gerekçesiyle 2’şer gün kapatma cezası verdi. 
 
Bolu’da yerel yayın yapan Koroğlu TV adlı TV kanalı,” yayınlarda, seçim yasaklarına uyulmadığı” gerekçesiyle 3 gün yayın durdurma cezası 
verildi. 
 
Kasım ayında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ordu ilinde yerel yayın yapan Radyo Kar, Flaş FM, Beyaz Radyo, Hilal FM, Jest FM, 
Mega FM, ve Korgan FM adlı 7 radyo kanalının yayınlarını durdurma kararı aldı. 
 

III.2. Kapatılan Gazete ve Dergiler  
 
Ocak 
Yedinci Gündem gazetesi, 25-31 Ağustos 2001 tarihli sayısında yer alan Cemil Bayık’la yapılan söyleşide, “yasadışı örgütlerin 
açıklamalarının yayınlandığı”  gerekçesiyle, Đstanbul DGM’nin kararıyla  15 gün süreyle kapatıldı. 
 
Haziran  
Umut Yayıncılık bünyesinde çıkarılan Demokrat Gençlik dergisinin yayını, 55. sayısında yer alan bir haberden dolayı 7 gün süreyle 
durduruldu.  
 
Temmuz 
Yedinci Gündem gazetesinin yayını, 10. sayısında yer alan C. Bayık’la yapılan röportajda, “PKK yetkilisinin açıklamalarına yer verildiği” 
gerekçesiyle, Đstanbul DGM’nin kararıyla 15 gün süre ile durduruldu.  
 
Kars ilinde yayınlanan Çağdaş Kars Haber gazetesi, içinde yer alan yazılarda, ”valiliğin tüzel kişiliğini ve vali N. Turhan’ın  manevi  şahsiyetini 
hedef alarak asılsız ve yalan mahiyette yayınlar yaptığı” iddiasıyla, valiliğin suç duyurusu üzerine kapatıldı. Đki gün basım ve dağıtımı 
engellenen gazete, yapılan itiraz üzerine tekrar yayın faaliyetine başladı.  
 
Güney Kültür Sanat ve Edebiyat dergisi, yazıişleri müdürü hakkında açılan ve para cezasının verildiği davanın  kararı gereğince 7 gün 
süreyle kapatıldı.  
 
Eylül 
Evrensel gazetesinin yayını, yazıişleri müdürüne verilen hapis cezasının alındığı karar gereğince 7 gün süreyle durduruldu. 
 
Ekim 
Kaldıraç dergisinin yayını, Đstanbul DGM tarafından verilen  para cezasının alındığı karar gereğince 7 gün süreyle durduruldu. 
Kürtçe yayın yapan haftalık Azadiya Welat gazetesi, A. Öcalan ve KADEK mensuplarının resimlerini yayınladığı gerekçesiyle Đstanbul DGM 
kararıyla 15 gün kapatıldı.  
 
Milli gazete, yazıişleri müdürüne Đst DGM’ce hapis cezası verildiği karar gereğince 3 gün süreyle kapatıldı.  
 
Kasım 
Ardahan’ın Göle ilçesinde yayın yapan Yeşil Göle gazetesi, üç ay önceki bir yayınında,  “ilçe kaymakamının ‘tezek koktukları’gerekçesiyle 
köylüleri makamından kovmasını”  haber yapmaktan dolayı  Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla kapatıldı. 
 

III.3. Kapatılan Sivil Toplum Kuruluşu (Dernek, Vakıf, Enstitütü) 
 
Đstanbul’da, Kürt Enstitüsü’nün Aksaray’daki merkezi, “Özel Eğitim Yasası’na aykırı davranıldığı” gerekçesiyle kapatıldı.(Ocak) 
 
Şubat 
Alevi-Bektaşi Kuruluşları Birliği, “tüzüğünün Dernekler Yasası’na aykırı olduğu” iddiasıyla, Đçişleri Bakanlığı’nın açtığı dava sonucunda, 
Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nce  kapatıldı.  
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Đzmir’de; Mezopotamya Kültür Derneği’nin (MKM) şubesi, emniyet müdürlüğünün isteği üzerine , “ruhsatsız faaliyet yaptığı”  gerekçesiyle 
belediye tarafından kapatıldı.  
 
Mart 
Ensar Vakfı’nın Kocaeli ilindeki şubesi, 9 Mart günü gerekçesiz olarak kapatıldı.  
Partizan dergisinin yayını, 140. sayısında yer alan bazı yazıların “milli güvenliğe aykırı olduğu” iddiasıyla Đstanbul DGM tarafından 1 ay süreyle 
durduruldu.  
3 ay kapatma cezası verilen Diyarbakır Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği, “Amacı Dışında Faaliyet Gösterdiği” gerekçesiyle 
tekrar 3 ay kapatma cezası aldı. Dernek Başkanı Abdullah Akengin, kapatılma gerekçesinin saçma olduğunu ve derneğin tekrar faaliyete 
başlaması için gereken tüm işlemleri yapacaklarını belirtti. (1 Nisan 2002/ Diyarbakır Söz)  
Eylül 
Đstanbul’da faaliyet yapan, 1998 yılında “yangına karşı önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle” kapatılan Tohum Kültür Merkezi’nin tiyatro 
salonu, gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından, “imarda mesken sorunu” olduğu gerekçesiyle ikinci kez kapatıldı.  
 
Ekim 
Đstanbul’da, Kartal’daki Tohum Kültür Merkezi, güvenlik güçlerince yapılan baskın sonrasında mühürlenerek kapatıldı. 
Kasım 
Diyarbakır’da faaliyet gösteren  ve 2000 yılının Mayıs ayında kapatılan Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER), kapatılış süresinin 
dolarak açılmasından 5 ay sonra, OHAL Yasası’nın 11. maddesi gerekçe gösterilerek, yeniden 3 ay süreyle kapatıldı.  
 
 

III.4. Baskına Uğrayan Kitle Örgütü, Siyasi Kuruluş,Yayın Organı, Kültür Merkezi 
 
Ocak 
HADEP’in Elazığ ili Karakoçan ilçe, Urfa’da 5 ilçe örgütü binası, Đstanbul’da Esenler ilçe örgütü, Muş’ta, il ve Bulanık ile Varto ilçe örgütleri, 
Tunceli, Antep il örgütleri, Siirt’in Pervari ilçe örgütü, Hatay’da, Payas, Đskenderun, Dörtyol ilçe örgütleri, Balıkesir’in Edremit ilçe örgütü, Siirt il 
ve merkez ilçe örgütleri,  
 
Đzmir’de, Özgür Halk dergisi temsilcilik bürosu,  
 
Đstanbul’da, Yeni Şafak gazetesinin merkez binası, 
 
Şubat 
Hatay’da; Đskenderun ilçesinde Atılım ve Alınteri gazetelerinin büroları,  
HADEP’in Đstanbul’daki, 7 ilçe örgütü binası, Ergani (Diyarbakır) ilçe örgütü binası,  
Elazığ’da, Özgür Halk dergisi temsilcilik  bürosu,  
 
Mart 
Adana’da, ĐHD şube binası ve Özgür Halk dergisi bürosu,  
Đstanbul’da, Kartal ilçesindeki Uğur Mumcu Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği (UM-DER) binası,  
Đzmir’de, Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği şube binası,  
HADEP’in, Đstanbul il örgütü ile 9 ilçe örgütü , Eskişehir il örgütü,  Ergani(Diyarbakır) ilçe örgütü, 
 
Nisan 
HADEP’in Antep il örgütü binası,  
29 Nisan günü Đstanbul’da, Özgür Halk dergisi bürosu,  Yedinci Gündem gazetesinin Đzmir ve Adana büroları, Özgür Halk, Atılım ve Alınteri 
dergilerinin Đzmir büroları ve MKM’nin şube binası  
 
Mayıs 
Đstanbul’da, Limter Đş Sendikası genel merkez binası,  
 
Haziran 
Đçel’de,  Ekmek ve Adalet dergisi bürosu, Diyarbakır’da, Dema Nu dergisi bürosu,  
 
Temmuz 
Kars’ta, Çağdaş Haber Kars gazetesinin idare merkezi,  
Đstanbul’da, Emekçi Kadınlar Birliği ve Demokratik Mücadele Birliği’nin merkez büroları,  
 
Ağustos 
Đstanbul’da Ekmek ve Adalet dergisi, Ülkemizde Gençlik dergisi büroları ile  Tutuklu Yakınlarıyla Dayanışma Derneği bürosu, Tohum Kültür 
Merkezi, Genç Ekin Sanat Merkezi,  Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Yapı Sanat Evi, Devrimci Demokrasi, Kızıl Bayrak, Mücadele Birliği, 
Alınteri  gazete ve dergilerinin büroları, 
Đskenderun’da, Atılım gazetesi bürosu,  
 
Eylül 
Muş’ta, Eğitim Sen şube binası, Đçel’de, Özgür Halk dergisi temsilciliği, 
Đstanbul’da; Tohum Yayıncılık ve Komal Yayınevi’nin büroları,  
Van’da, Erçiş HADEP ilçe örgütü binası, 
 
Ekim 
Đstanbul’da, Tohum Kültür Merkezi’nin Kartal şubesi,  
 
Kasım 
Đstanbul’da, TAYAD’ın Aksaray’daki binası, 
Aralık 
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Tokat’ta, Turhal ilçesindeki Đşçi-Köylü gazetesi bürosu,  
 
Güvenlik güçlerinin baskınına uğradı.  
 

III.5. Toplatılan ve Yasaklanan Yayın 
 
Ocak 
Azadiya Welat dergisince hazırlanan “Pine 2002” ajandasının OHAL bölgesine sokulması ve dağıtılması yasaklandı.  
 
Urfa ve Muş’ta HADEP il örgütlerince bastırılan 2002 yılına ait takvimler, sulh ceza mahkemesince toplatıldı.  
 
Bursa HADEP il örgütü kongresinde dağıtılan Kürtçe basılmış ajandalar “PKK propagandası yapıldığı” gerekçesiyle Sulh Ceza Mahkemesi 
kararıyla toplatıldı.  
 
Alınteri gazetesinin 20. ve 21  sayıları,  
Proleter Halkın Birliği dergisinin 5. sayısı,  
Direniş dergisinin 7. sayısı,  
Devrimci Demokrasi gazetesinin 22. ve 23. sayıları,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 17. ve 18. sayıları,  
Atılım gazetesinin Ocak ayında çıkan dört sayısı,  
Devrimci Duruş dergisinin 40. sayısı,  
Kızılbayrak gazetesinin  3. ve 4. sayıları,  Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Ömer Asan’ın yazdığı Pontos Kültürü adlı kitap ile, 
Jonathan C. Randal’ın yazdığı Bunca Bilgiden Sonra Ne bağışlaması-Kürdistan Đzlenimlerim adlı kitap, “bölücülük propagandası” içerikli 
oldukları  gerekçesiyle Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
Ayrıntı Yayınlarınca çıkarılan, Dragan Babiç’in yazdığı Son Sürgün adlı roman,  
Enis Batur’un yazdığı Elma  adlı roman  
Metin Üstündağ’ın yazdığı  yazı ve karikatür içerikli Pazar Sevişgenleri adlı kitap, “Halkın ar ve ay duygularını rencide ettikleri” gerekçesiyle 
Đstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nce toplatıldı.  
 
Selma Koçiva’nın yazdığı Lazona-Laz Halk Gerçeği ve  
Cihan Aktaş’ın yazdığı Bacıdan Bayana Đslamcı Kadının Kamusal Alan Tecrübesi,  
M. Erol Çoşkun’un yazdığı Peri Yayınları’ndan çıkan Acının Dili Kadın adlı kitaplar, Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Kütahya Belediyesi tarafından yayınlanan, “Evlilerin Đslamiyet kuralları doğrultusunda yaşamalarını öneren” Evlilik Rehberi adlı kitap, Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce toplatıldı.    
 
Ankara Barosu avukatlarından Đbrahim Açan’ın yazdığı “Burada Hukuk Geçmez” adlı kitap “yasadışı örgüte yardım ve yataklık edildiği” 
iddiasıyla 7 Ocak günü Ankara DGM Savcılığı’nın kararıyla toplatıldı. 
 
 
Şubat 
Evrensel gazetesinin 12  ve 13 Şubat günlü nüshaları, bir yazıda “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla,   
Aydınlık dergisinin 24 Şubat günlü 762. sayısı,  
Devrimci Mücadele dergisinin 27. ve 28. sayıları,  
Yeni Demokrat Gençlik dergisinin 128. sayısı,  
Öncü Halkın Birliği gazetesinin 6. sayısı,  
Odak dergisinin Şubat ayı sayısı, Kızılbayrak gazetesinin 5. sayısı,  
Özgür Vatan  ve Atılım gazetelerinin Şubat ayında çıkan dörder sayısı,  
Özgür Genç ve Devrimci Demokrasi dergilerinin  Şubat ayında çıkan iki sayısı,   Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Fransız yazar Serge Bramly’nin yazdığı Yatak Odasında Terör adlı roman, “genel ahlaka aykırı olduğu”  gerekçesiyle Đstanbul Sulh Ceza 
Mahkemesi kararıyla toplatıldı. 
 
 
Mart 
Devrimci Demokrasi dergisinin son sayısı,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 15-28 Mart tarihli sayısı,  
Özgür Vatan ve Atılım gazetelerinin Mart ayında çıkan 4’er sayısı,   
Özgür Genç dergisinin   Mart ayı içinde çıkan  iki sayısı,    
Kızılbayrak gazetesinin 6. sayısı,  
Öncü Halkın Birliği gazetesinin 7. sayısı,  
Odak dergisinin Mar ayı sayısı,  
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Đdea Politika dergisinin son sayısı, Đstanbul Şişli Sulh Ceza Mahkemesince toplatıldı.  
 
 
Nisan 
Türkiye Komünist Partisi’nce bastırılan “Savaşa Hayır” başlıklı afiş, Zonguldak’ta Sulh Ceza Mahkemesi’nce yasaklandı.  
 
Đşçi-Köylü gazetesinin 25. ve 26. sayıları,   
Odak dergisinin Nisan sayısı,  
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Alınteri gazetesinin 23. ve 24. sayıları   
Atılım gazetesinin Nisan ayında çıkan üç sayısı,  
Kızılbayrak gazetesinin 7. sayısı,  
Devrimci Demokrasi gazetesinin iki sayısı,  
Đstanbul DGM tarafından  toplatıldı. 
 
 
Mayıs 
Odak dergisinin  8 Mayıs tarihli sayısı,  
Alınteri gazetesinin 23. 24. 25. ve 26. sayıları,  
Atılım gazetesinin  7. sayısı,  
Teoride Doğrultu ve Sosyalizm Yolunda Özgür Gençlik dergilerinin son sayıları,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 28. sayısı,  
Özgür Halk dergisinin 123. sayısı, 
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Đbrahim Cihan’ın yazdığı Umut yayınevi’nce çıkarılan Đmralıya Uzanan Yol ve Direnme Ruhunu Yaşatmayı Hazır Ol adlı kitaplar,  
Đsveç’te yaşayan Kürt yazar Malmisanij’in  yazdığı Đlk Legal Kürt Öğrenci Derneği adlı kitap Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Emeğin Partisi tarafından bastırılan  “OHAL kaldırılsın” başlıklı afişler, Mersin Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla  Đçel ve Adana illerinde 
yasaklandı.  
 
Bingöl Merkezinde dağıtılan Yedinci Gündem Gazetesine, Đstanbul 2 Nolu DGM’nin 11 Mayıs günü  aldığı 2002/47 sayılı kararı gerekçe 
gösterilerek  el kondu. 
 
 
Haziran 
Proleter Devrimci Duruş dergisinin 43. sayısı,  
Özgür Düşün dergisinin 3. sayısı,  
Odak Dergisinin Haziran sayısı,  
kültür ve edebiyat dergisi Hayat’ın ilk sayısı, 
Đşçi-Köylü gazetesinin 8. sayısı,  
Alınteri gazetesinin 27. ve 28 sayıları,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 28. ve 29. sayıları,  
Öncü Halkın Birliği ve Kızılbayrak dergilerinin Haziran ayında çıkan ikişer sayısı,  
Proleter Devrimci Duruş dergisinin 43. sayısı,  
Atılım dergisinin 8. ve 9. sayıları ,  
Özgür Halk dergisinin 124. sayısı, 
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Temmuz 
Marquis de Sade’nin yazdığı, Ayrıntı Yayınları’nca çıkarılan  Yatak Odasında Felsefe adlı kitabı, “halkın ar ve haya duygularını rencide edici” 
nitelikte olduğu gerekçesiyle toplatıldı. 
 
Devrimci Duruş dergisinin Temmuz sayısı, 
Ekmek ve Adalet dergisinin 36. sayısı,  
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
Ağustos 
Serbesti adlı derginin 8. sayısı,  
Tavır dergisinin Ağustos sayısı,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 32. sayısı,   
Devrimci Demokrasi gazetesinin 7 Kasım günlü 2. sayısı, 
Devrimci Mücadele dergisinin Ağustos’ta çıkan 3 sayısı, 
Deng dergisinin 65. sayısı, Kızılbayrak gazetesinin 72. ve 73. sayıları 
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
 
Eylül 
Mustafa Balbal’ın yazdığı, Doz Yayınları’nca çıkarılan Ararat’taki Esir General Kan Çiçekleri adlı kitabı, “bölücülük propagandası yapıldığı” 
gerekçesiyle Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
Đşçi-Köylü gazetesinin 34. sayısı,  
Kültür Sanat’ta Tavır dergisinin 1 Eylül tarihli sayısı,  
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
2 Eylül günü yayın yaşamına başlayan Yeniden Özgür Gündem gazetesinin, OHAL kapsamında bulunan Diyarbakır ve Şırnak illerinde  satışı 
ve dağıtımı yasaklandı. 
 
Ekim 
Odak dergisinin 8 Ekim tarihli sayısı,  
Hürriyet gazetesinin 24 Ekim günlü nüshası,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 21.ve 22. sayıları,   
Devrimci Duruş dergisinin Ekim sayısı,  
Deng dergisinin 67. sayısı,  
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Devrimci Demokrat dergisinin Ekim’de çıkan iki sayısı,  
Atılım gazetesinin Ekim’de çıkan dört sayısı, 
Ekim Gençliği dergisinin 54. sayısı,   
Kızılbayrak gazetesinin Ekim’de çıkan 76., 77. ve 78. sayıları, 
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı. 
 
Peri Yayınları’nca çıkarılan H. Beysülen’in yazdığı  Dersim’de Alevilik adlı kitap,  
Eksen Yayınları’nca çıkarılan Zor Dönemin Devrimcileri Habip ve Ümit adlı kitap  
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Kasım 
Devrimci Demokrasi gazetesinin 4. ve 5. sayıları,  
Devrimci Duruş ve Özgürlüğe Yürüyüş dergilerinin  Kasım sayıları,   
Kızılbayrak dergisinin 83 ve 84. sayıları, 
Đşçi-Köylü gazetesinin 21. ve 22. sayıları,  
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
Ayrıntı Yayınları tarafından çıkarılan Son Sürgün adlı romanın  “imhası ve müsaderesine” karar verildi.  
 
Peri Yayınları’nca çıkarılan E. Coşkun’un yazdığı Acının Dili Kadın adlı kitap,  Đstanbul DGM tarafından  
 
Necdet Buldan’ın yazdığı ve Pencere Yayınları tarafından basılan Savaş’a Mektuplar adlı kitap Đstanbul DGM tarafından “kitapta bölücülük 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle toplatıldı.  
 
Aralık 
Odak dergisinin 3 Aralık günlü 13. sayısı,  
Mücadele Birliği dergisinin 21. ve 22. sayıları, 
Kızılbayrak dergisinin 86. 87. ve 88. sayıları,  
Đşçi-Köylü gazetesinin 23. ve 24. sayıları,  
Devrimci Demokrasi gazetesinin  Aralık’ta çıkan 6. ve 7. sayıları,  
Ekmek ve Adalet dergisinin 22 Aralık tarihli 40. sayısı 
Đstanbul DGM tarafından toplatıldı.  
 
ABD’li yazar Margaret Kahn’ın yazdığı AvestaYayınları’ndan çıkan Cinlerin Çocukları-Kürtlerin ve Ülkelerinin Đzinde adlı kitap Đstanbul DGM 
tarafından toplatıldı.  
 
Mehmet Bayrak’ın yazdığı ‘Kürt Müziği, Dansları ve Şarkıları” ile “Geçmişten Günümüze Kürt Kadını” adlı kitapları Ankara DGM tarafından 
toplatıldı. 
 
 

III.6. Yasaklanan Etkinlik 
 
Ocak 
Diyarbakır’da 14 Ocak günü Theater Orient adlı  grup tarafından sahnelenmek istenen şair Ahmed Arif’in yaşamını konu alan Yürek Cehennem 
adlı oyunun gösterimi, OHAL Bölge Valiliği’nce yasaklandı. 
 
Şubat 
Elazığ’da, Grup Yorum adlı müzik grubunun düzenlemek istediği konser, “güvenliğin sağlanamayacağı” gerekçesiyle Valilikçe yasaklandı.  
 
Mart  
Grup Yorum’un, 1-2 Mart tarihleri arasında Elazığ’da yapılacak olan konserine, “toplum huzurunu bozacağı” gerekçesiyle Đl Valiliği tarafından 
izin verilmedi. (4 Mart 2002/ Cumhuriyet)  
Ressam Fevzi Bilge’nin, Diyarbakır Kadın Platformu etkinlikleri kapsamında 4-9 Mart tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sergi 
Salonunda sergilenen Şahmaran, Meşa Dîrokê, Reqsa Heskîfê, Tirs, Zirava, Agir, Zembîlfiroş, Sê Keç, Pepûk, Rêvî, Derwêş, Portre, Jin û 
Jiyan, Girî û Ken, Mem û Zin, Ahmedê Xanê, Mem û Zin, Sîmir, Dîlan, Derwêş, Muhabad, Adûlê, Şer, Jinek Amedî, Jin, Sê Derwêş, isimli 
toplam 26 tablo Kürtçe isimli olduğu gerekçesiyle yasaklandı.(ĐHD Diyarbakır)  
Đstanbul Antalya Film Festivali’nde ‘En iyi Film’ dahil beş ödül alan, sinema meslek birliklerinin oybirliğiyle Oscar’da Türkiye’yi temsil etmesi 
istenen ‘Büyük Adam Küçük Aşk” adlı film yasaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporu doğrultusunda filmi yeniden inceleyen Kültür 
Bakanlığı ile Sinema- Video ve Müzik Eserleri Yüksek Denetleme Kurulu, filmi “polisin yargısız infaz yaptığı mesajı verildiği, Kürt dili ve 
kimliğine karşı şoven yaklaşımının sergilendiği, filmin Emniyet Teşkilatı’na güven duygusunu zedeleyici mahiyette olduğu ve bölücü  
propagandalarla paralellik arz ettiği” gerekçesiyle gösterime girdikten beş ay sonra yasakladılar. (3 Mart 2002/ Radikal) 
Ankara’da, 8 Mart Dünya Kadınlar nedeniyle kadın kuruluşları ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle Yüksel caddesinde  yapılmak istenen şenliğe 
Valilik tarafından izin verilmedi. Aynı gün Mersin’de, Kadın Platformu’nca yapılmak istenen miting, “Valilik tarafından etkinlik yapılacağı” 
gerekçesiyle yasaklandı.  
 
Đstanbul’da, Kartal ilçesindeki Uğur Mumcu Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği’nin dernek binasında düzenlediği Nazım Hikmet’i anma 
etkinliği, başladıktan sonra, güvenlik güçlerince baskın yapılarak yasaklandı.  
 
Konya’da, Đnsan Hakları ve Mazlumlar Đçin Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart günü düzenlenmek istenen Eğitim ve Đnsan Hakları konulu 
panel, Valilik tarafından yasaklandı.  
 
Diyarbakır’da, EMEP il örgütünün YÖK yasa tasarısına karşı düzenlemek istediği imza standına Valilikçe izin verilmeyerek yasaklandı.  
Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır il teşkilatı tarafından hazırlanan “Savaşa Hayır, Savaş Đstemiyoruz” başlıklı basın bildirisinin dağıtılması için 
yapılan başvuru, 2935 sayılı OHAL Kanununun 11/ c maddesine göre Valilik Makamının 13.03.2002 tarih ve 2002/ 1798 sayılı olurlarıyla 
reddedildi. (ĐHD Diyarbakır) 
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Ankara’da, Türkiye Komünist Partisi (TKP) il örgütünce düzenlenmek istenen “Savaşa hayır” mitingine Valilikçe izin verilmedi.   
 
Erzincan’da, HADEP il örgütünce yapılmak istenen  “Demokrasi ve Barış Şöleni”, “bölücülük propagandası yapılabileceği” gerekçesiyle Valilik 
tarafından yasaklandı. 
 
Ordu’da, Tüm Sivil Emekliler Derneği’nin şubesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında,  Erkan Yücel Halk Tiyatrosu’nun sergilemek 
istediği  Milli Müdafaa Grubu adlı oyunun gösterimine  izin verilmedi.  
 
Mersin’de, Newroz kutlamaları için yapılan miting başvurusu, “etkinliğin HADEP tarafından düzenlenmek istendiği ve resmi kutlamaların 
saatiyle çakıştığı “ gerekçesiyle reddedilerek, Ülkü Ocakları’nın spor salonunda düzenleyeceği toplantıya da izin verilmeyerek kutlamalar 
yasaklandı. Edirne, Đstanbul, Çanakkale, Şırnak, Silopi, Cizre, Kars Ardahan, Iğdır, Yüksekova, Maraş kentlerinde yapılmak istenen Newroz 
kutlamalarına izin verilmedi.  
 
HADEP Siirt Đl Örgütü ile Siirt Belediyesinin Newroz 2002 kutlamaları için Đl Valiliğine yaptıkları başvuru reddedildi.(ĐHD Siirt) 
 
Nisan 
1 Mayıs Đşçi Bayramı için Tunceli, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl’de yapılan miting başvuruları, adı geçen illerin Valiliklerince reddedilerek 
etkinliklere izin verilmedi.  
 
Siirt’te, HADEP il örgütü gençlik kollarının , ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle belediyenin anfi tiyatrosunda düzenlemek istediği şenlik, Valilik 
tarafından yasaklandı.  
 
Türkiye Komünist Partisi Diyarbakır Đl Örgütü’nün 1 Mayıs Dünya Đşçi Bayramına ilişkin bastıkları “Halk Muhtırasını 1 Mayıs’ta Verecek” başlıklı 
afiş, OHAL Valiliği tarafından OHAL Kanununun 11/e maddesi gereğince yasaklandı. (ĐHD Diyarbakır)   
 
Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Bingöl il Temsilciliği yönetici ve üyelerinin, sürgünlerle ilgili olarak 1 Nisan günü toplu düşünce açıklaması 
yapmak istemeleri güvenlik kuvvetlerince engellendi. (ĐHD Bingöl)   
 
12 Nisan günü Bingöl Ulu Camiden çıkan bir grubun Đsrail’i protesto etmek istemeleri üzerine güvenlik kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştılar. 
Müdahale sonucu grup dağıldı. (ĐHD Bingöl)  
 
HADEP Gençlik Kollarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla,HADEP Siirt il Gençlik Kolları tarafından Siirt Amfi-Tiyatro salonunda yapılmak 
istenen Şölen, Valilik tarafından yasaklandı. (ĐHD Siirt)    
 
24 Nisan 2002 tarihinde Adıyaman Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs etkinlikleri için Valiliğe başvuru yapıldı. Asılmak istenen ve 
üzerinde “Yaşasın 1 Mayıs- Biji Yek Gulan” yazılı bez pankartın asılmasına izin verilmedi. Dövizin, üzerinde bulunan “Biji Yek Gulan” 
cümlesinin çıkarılması suretiyle asılmasına izin verileceği şeklinde açıklama yapıldı. (ĐHD Adıyaman) 
 
Diyarbakır’da düzenlenen 2. Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Teyatra Jiyana Nu adlı topluluk tarafından  Kürtçe olarak sergilenmek 
istenen Ta, Gurzek ne Ledan ve Şermola adlı üç oyunun gösterimi, OHAL Yasası gerekçe gösterilerek Valilik tarafından 25 Mayıs günü 
yasaklandı.  
 
Sur Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Şenliği kapsamında yapılması planlanan “Çocuk sevgi yürüyüşü”ne  OHAL Yasası 
gerekçe gösterilerek izin verilmedi.  
 
KESK tarafından 25 Mayıs günü düzenlenmek istenen bölge mitingine Adıyaman Valiliğinin 22.5.2002 tarih ve 779 sayılı oluru ile izin verilmedi.  
 
Antep’te ve Đzmir’in Menemen ilçesinde, EMEP Genel Merkezi tarafından başlatılan “OHAL’e hayır” kampanyası kapsamında  açılmak istenen 
iimza  standlarına müdahale edilerek yasaklandı.  
 
Eğitimsen Adıyaman Şubesinin 1 Haziran günü Adıyaman Atatürk Stadyumunda düzenlemek istedikleri şölene Valilik izin vermedi. 
 
Menas Şirketi tarafından organize edilen ve Siirt’te yapılması düşünülen Koma Asmin’in  Konseriyle, Nazım Hikmet  Ran’ın 100. doğum günü 
nedeniyle sergilenecek olan tek kişilik tiyatro gösterisine izin verilmedi. Kararla ilgili yürütmenin durdurulması  talebiyle Diyarbakır Bölge Đdare 
Mahkemesine başvuruldu. (ĐHD Siirt) 
 
ĐHD Bingöl Şubesi tarafından düzenlenen ve 5 Haziran günü yapılmak istenen Uçurtma-Çocuk ve Çevre Şenliği, yapılmak istenen alan içine 
alınmadığı gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü’nce yasaklandı. (ĐHD Bingöl) 
 
Bingöl Eğitim-Sen Şube Yöneticilerinin sürgün edilmesine ilişkin 22 sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin katıldığı ortak basın açıklamasının 
yapılmasına güvenlik kuvvetlerince izin verilmedi. (ĐHD Bingöl) 
 
Ankara, Muş ve Şırnak’ta,  başrolünü G. Şavata’nın  oynadığı Sınır adlı filmin gösterimine, “Koruculuk sistemini aşağıladığı, PKK’ye parti olarak 
hitap edildiği ve Halepçe’de katledilen Kürtlere destek verdiği” gerekçesiyle, adı geçen illerin Valilikleri tarafından izin verilmedi. 
 
Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin (Göç-Der) Göç Haftası kapsamında Đstanbul’da R. Ilgaz anfi tiyatroda yapmak istediği 
“Göç mağdurlarıyla buluşma şöleni” ve Şişli Abide-i Hürriyet meydanında düzenlemek istediği mitinge Valilikçe izin verilmedi. Van ilinde de, göç 
mağdurlarının sorunlarının dile getirileceği miting için dernek şubesince yapılan başvuru, “derneklerin miting düzenleyemeyeceği” gerekçesiyle 
reddedildi.  
 
Đzmir’de, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği’nin (Göç-Der), göç mağdurlarının geri dönüşlerinin sağlanması talebiyle 
düzenlemek istediği miting, 2911 sayıl yasanın 15. maddesi gerekçe gösterilerek Valilikçe yasaklandı.  
 
Adana’da, HADEP il örgütü kadın kollarının 21 Temmuz günü düzenlemek istediği Demokrasi ve Kadın konulu miting, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’nın  17. ve 27. maddeleri ile Đl Đdaresi Yasası’nın 11/c maddesi hükümlerine dayanılarak, Valilikçe yasaklandı.  
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Đstanbul’da, aralarında ĐHD, HADEP ve Halkevleri’nin de olduğu parti, dernek ve sendikaların 1 Eylül günü Şişli’deki  Abide-i Hürriyet 
meydanında yapmak istedikleri “Savaşa karşı barış” mitingine, “yasadışı gruplarca provoke edilmek suretiyle istismar edilebileceği” 
gerekçesiyle izin verilmedi. Đzmir’de de, Gündoğdu meydanında düzenlenmek istenen miting de, Valilik tarafından yasaklandı. 
 
1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle, ĐHD Batman şubesinin açık alanda ve kitlesel yapmak istediği basın açıklamasına, Batman Valiliği 
tarafından, 5442 sayılı Đl Đdare Kurulu Kanunu gerekçe  gösterilerek izin verilmedi. Basın açıklaması, şube binasında yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi. (ĐHD  Batman) 
 
Đstanbul’da, Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) ve Kadıköy Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlemek istedikleri “Savaşa 
hayır” konulu etkinlik Đstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Aynı vakfın birkaç gün sonra Kadıköy’deki Özgürlük parkında yapmak istediği sezon açılış 
şölenine de Đstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce izin verilmedi. 
 
Siirt’te Mezopotamya Kültür Merkezi’nin  (MKM) müzik  grubu Koma Gulen Xerzan’ın  düzenlemek istediği konserin, “salonun güvenlik 
sertifikasının bulunmadığı” gerekçe gösterilerek, Valiliğin, Siirt Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıda yasaklandığı bildirildi. Birkaç gün 
sonra Mersin’de, aynı müzik grubunun  katılacağı, Anka Kültür ve Sanat Merkezi’nin düzenlemek istediği konsere de Valilikçe izin verilmedi.  
 
Batman’da, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenmek istenen “dayanışma şöleni”,  Valilik tarafından, gerekçe 
gösterilmeden yasaklandı. ĐHD şubesinin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yapmak istediği basın açıklamasına da izin verilmedi. 
 
Bingöl’de, ĐHD şubesinin  1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle düzenlemek istediği “mum yakma eylemi”ne   Valilikçe izin verilmedi. 
 
Şırnak’ta, DEHAP’ın  milletvekili genel seçimi çalışmaları kapsamında düzenlemek istediği mitinge, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı provaları 
gerekçe gösterilerek, Valilik tarafından izin verilmedi.  
 
Urfa’da, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde, merkezi Hollanda’da olan Rast Tiyatrosu tarafından sergilenmek istenen, Bir Şehir Bir Şair adlı, şair 
Ahmet Arif konulu tiyatro oyununun gösterimi yasaklandı. 
 
Hakkari’de, ĐHD şubesi tarafından, Đnsan Hakları Haftası kapsamında düzenlenmek istenen şölene, Valilik tarafından izin verilmedi. 
 
Adana’da, Savaş Karşıtı Platform tarafından düzenlenmek istenen, Irak’a  olası bir saldırının protesto edileceği miting, “Đlde ABD Konsolosluğu 
bulunması ve ABD yurttaşlarının güvenliğinin tehlikeye girebileceği” gerekçesiyle yasaklandı.  
 
Urfa’da, Kızılırmak adlı müzik grubunun Çağdaş düğün salonunda vermek istediği konsere, “Salonda güvenliğin sağlanamayacağı” 
gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü’nce izin verilmedi.  
 

III.7. Haklarında Hapis ve Para Cezası Đstenenler 
 
Prof.Mustafa Erdoğan, Haluk Kürşat 
Hacettepe Üniversitesi  öğretim  üyesi Prof. Mustafa Erdoğan  ve Liberal Düşünce dergisi yazıişleri müdürü Haluk Kürşat Kopuzlu hakkında, 
dergide yer alan Erdoğan’ın bir yazısında,  “Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerine hakaret edildiği” iddiasıyla, Ocak ayında Ankara 
Cumhuriyet Savcılığınca dava açıldı. Sanıkların 5 yıl 4’er aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 
 
Selma Koçiva, Muammer Akyüz 
Yazar Selma Koçiva ve Tüm Zamanlar Yayıncılık sorumlusu Muammer Akyüz hakkında, Koçiva’nın yazdığı  Lazona-Laz Halk Gerçeği adlı 
kitapta “bölücülük propagandası yapıldığı” iddiasıyla, Đstanbul DGM’de dava açıldı. Adı geçenler için, eylemlerine uyan TCK’nın 312. maddesi 
uyarınca 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Hakan Albayrak 
Gazeteci Hakan Albayrak hakkında, Gerçek Hayat dergisinde yayınlanan 6 Ok’tan Geriye Ne kaldı/?” başlıklı yazısında, “orduya hakaret 
edildiği” iddiasıyla dava açıldı. Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Albayrak için 3 yıla kadar hapis cezası istendi.  
 
Hasan Öztoprak 
Yazar Mehmet Uzun’un “Bir Dil Yaratmak” adlı kitaptı nedeniyle  Gendaş Yayınları editörü Hasan Öztoprak hakkında, “bölücülük propagandası 
yapıldığı” iddiasıyla Đstanbul DGM’de TCK’nın 312. maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapis istemli dava açıldı. (Dava, 20 Haziran  2002 yapılan 
duruşmada beraatle sonuçlandı.) 
 
Sadık Albayrak 
Gazeteci Sadık Albayrak hakkında, Milli Gazete’de yayınlanan “Bu ne biçim zihniyet ki!” başlıklı yazısında, “bölücülük propagandası yaptığı” 
iddiasıyla 5 Şubat 2002 günü Đstanbul DGM’de dava açıldı. Davada, sanığın TCK’nın 312. maddesi gereğince 3 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması isteniyor.  
 
Atila Bahçıvan  ve 31 öğrenci 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) Đstanbul il örgütü yöneticisi Atila Bahçıvan  ve 31 öğrenci hakkında, 10 Aralık 2001 günü, Dünya 
Đnsan Hakları Haftası  kapsamında yatıkları basına açıklamayla ilgili dava açıldı. 8 Şubat 2002 günü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak 
sanıklar için “devletin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettikleri” iddiasıyla 3’er yıla kadar  yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
M. Özgür Küçüktekin, A. Serkan Tomar, S. Serkan Kazak, Onur Ayaz ve Rahmi Tiril 
1 Aralık 2001 tarihinde Uşak ilinde, kamu emekçilerinin eyleminde bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan M. Özgür 
Küçüktekin, A. Serkan Tomar, S. Serkan Kazak, Onur Ayaz ve Rahmi Tiril hakkında “Anarşi Otonomi Örgütü” üyesi oldukları iddiasıyla dava 
açıldı. Đzmir DGM’de yargılanan sanıklar hakkında, 5’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Dava, 25 Temmuz 2002 tarihnde beraatle 
sonuçlandı.) 
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Ayşenur Zarakolu 
Belge Yayınları sahibi Ayşenur Zarakolu hakkında, yayınevince çıkarılan ve Hüseyin Turhallı’nın yazdığı Özgürlük Türküsü adlı kitap nedeniyle 
Đstanbul DGM’de dava açıldı. “Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesinin ihlal edildiği” ileri sürülen iddianamede, Zarakolu’nun 7,5 yıla kadar 
hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Ali Bayramoğlu 
Gazeteci-yazar Ali Bayramoğlu hakkında, 2001 yılının Mayıs ayında bir gazetede yazdığı Ankara’da Kaos başlıklı yazısından dolayı dava 
açıldı. Đstanbul 2. Ağır ceza Mahkemesi’nde yargılanacak Bayramoğlu için TCK’nın 159. maddesi gereğince 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
(Dava 22 Mart 2002 tarihnde beraatle sonuçlandı.) 
 
Celal Başlangıç, Nihat Tuna 
Gazeteci-yazar Celal Başlangıç hakkında, yazdığı Korku Tapınağı adlı kitabında, “askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif ettiği” iddiasıyla Đstanbul 2. 
Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, Başlangıç ile birlikte kitabın yayıncısı Nihat Tuna  da 
aynı neden ve istemle  yargılanacak.  (Dava, 22 Mart 2002 tarihnde beraatle sonuçlandı.) 
 
440 öğretmen 
Đstanbul’un Üsküdar ilçesinde,  2000 yılı Aralık ayında kamu sendikalarının düzenlediği IMF karşıtı eylemle ilgili yapılan basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle, ilçenin çeşitli okullarında görevli 440 öğretmen hakkında dava açıldı. Üsküdar  Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 
sanıklar için 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Şubat 
Aşkın Ayrancıoğlu, Seyit Saatçi 
Karikatürist Aşkın Ayrancıoğlu ve Sinop Belediyesi çalışanı Seyit Saatçi hakkında, Boyabat ilçesinde açtıkları sergide yer alan karikatürlerinin , 
“orduya  ve polise hakaret niteliği taşıyıp bölücülük unsurları taşıdığı” iddiasıyla 20 Şubat 2002 günü dava açıldı. TCK’nın 159. maddesinden  
açılan davada, sanıkların 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 
Aşkın Ayrancıoğlu 
Aşkın Ayrancıoğlu hakkında, gözaltındayken evinde yapılan aramada el konulan çeşitli yayınlardan dolayı “bölücü örgüt propagandası yaptığı” 
iddiasıyla, 5 Mart 2002 günü Ankara 1 No’lu DGM’de 3 yıla kadar hapis cezası istemli dava açıldı. (Dava, 22 Nisan 2002 günü beraatle 
sonuçlandı.) 
 
Merve Kavakçı 
Anayasa Mahkemesi’nce kapatılan Fazilet Partisi’nin eski milletvekili Merve Kavakçı hakkında, Katar’da yayın yapan El Cezire televizyonunda 
yaptığı konuşmada,”Cumhuriyete, Meclis’e ve devletin manevi şahsiyetine hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK’nın 159. maddesinden 
yargılanacak Kavakçı için, 5 yıla kadar hapis cezası istendi.  
 
Eren Keskin 
ĐHD Đstanbul şube başkanı Eren Keskin hakkında, 2001 yılı Kasım ayında düzenlenen “Kadına yönelik şiddet” adlı panelde yaptığı konuşmada, 
“bölücülük propagandası” yaptığı iddiasıyla 11 Nisan 2002 günü Đstanbul DGM’de dava açıldı. Keskin’in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması 
isteniyor.  
 
Fatih Polat, Aydın Çubukçu, Semih Hiçyılmaz, Bülent Falakoğlu 
Yeni Evrensel gazetesinin yazarları Fatih Polat, Aydın Çubukçu, Semih Hiçyılmaz ve yazıişleri müdürü Bülent Falakoğlu, hakkında, adı geçen 
yazarların gazetenin 20001 yılı Nisan ayında çıkan nüshalarında yer alan yazılarında, “güvenlik görevlilerine hakaret edildiği” iddiasıyla dava 
açıldı. 19 Şubat 2002 günü Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, sanıkların TCK’nın 159. maddesi uyarınca 3’er yıla kadar 
hapisleri isteniyor. (Dava 25 Mart 2003 tarihine ertelendi.) 
 
Rıdvan Kızgın, Fevzi Akbulut, Kasım Elçi, HADEP ve DEHAP’ın 5 yöneticisi ve 62 kişi 
ĐHD Bingöl şube başkanı Rıdvan Kızgın, şube sekreteri Fevzi Akbulut, DĐSK şube temsilcisi Kasım Elçi ile HADEP ve DEHAP’ın 5 yöneticisinin 
de olduğu 70 kişi  hakkında, HADEP’li Tanış ve Deniz’in kaybolmasının yıldönümü nedeniyle Ocak ayında basına yaptıkları açıklamadan dolayı 
dava açıldı. 20 Şubat 2002 günü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıkların  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 1’er  yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 
Nevzat Bingöl 
Diyarbakır’da yayın yapan Gün TV’nin sahibi Nevzat Bingöl hakkında, 2001 yılının Ekim ayında yayınlanan programda  Kürtçe türkü çalındığı 
gerekçesiyle dava açıldı. 11 Nisan 2002 günü DGM’de yargılanacak Bingöl’ün, “bölücülük propagandası” yaptığı iddiasıyla, Terörle Mücadele 
Yasası’nın 8. maddesi gereğince 5 yıla kadar hapsi isteniyor.  
 
Hasan Özgün 
Aydın Cezaevi’nde hükümlü bulunan  kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır temsilcisi Hasan Özgün hakkında, cezaevinden verdiği 
dilekçede, “güvenlik görevlilerine hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı.  1 Nisan 2002 günü Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek 
davada, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı’nın  açıkladığı Susurluk raporuna dayanarak davasının yeniden görülmesini talep eden Özgün için, 
TCK’nın 159. maddesi gereğince 3 yıla  kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Ekrem Erdem ve Bağdat Mızrak 
Alınteri gazetesinin çalışanları Ekrem Erdem ve Bağdat Mızrak hakkında, 2001 yılının Kasım ayında gazete bürosuna güvenlik görevlilerince 
yapılan baskında gözaltına alınmalarıyla ilgili 10 Mayıs 2002 günü Đstanbul DGM’de dava açıldı. Đddianamede, sanıkların “yasadışı örgüte 
yardım ettikleri” iddiasıyla 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Nihat Sırdar 
Best FM adlı radyo kanalının sunucusu Nihat Sırdar hakkında, “güvenlik görevlilerine hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Đstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde Sırdar’ın, Đstanbul Bostancı’daki pazar yerinde meydana gelen olayları yorumlarken  
“hırsızla polisin işbirliği yaptığını söylediği” öne sürülerek  TCK’nın 159. maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapsi isteniyor.   
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Recep Şimşek 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, “düğün davetiyesini Kürtçe bastırdığı için” 2001 yılı Aralık ayında gözaltına alınan öğretmen Recep Şimşek 
hakkında, “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır DGM’de görülecek davada, Şimşek’in TCK’nın 169. maddesine göre 3 
yıla kadar hapsi isteniyor.  
 
A. Telli, Ş. Erbaş, Z. Taşpınar, S. Ağabeyoğlu, F. Köleli, H. Şahin, A. Çubukçu, Đ. Akalın, A. Aydın , A. Balkız, O. Etiman, Y. Demiral, N. 
Salaz ve K. Yurdakul 
“Aydın-Sanatçı Girişimi” üyeleri A. Telli, Ş. Erbaş, Z. Taşpınar, S. Ağabeyoğlu, F. Köleli, H. Şahin, A. Çubukçu, Đ. Akalın, A. Aydın , A. Balkız, 
O. Etiman, Y. Demiral, N. Salaz ve K. Yurdakul hakkında, “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla Ankara DGM’de deva açıldı. TCK’nın 169. 
maddesi gereğince yargılanacak aydınlar için 5’er yıla kadar hapis cezası istendi.  
 
Dicle Üniversitesi öğrencisi 9 kişi 
Diyarbakır Dicle Üniversitesi öğrencisi 9 kişi hakkında, YÖK’ün kuruluş yıldönümünde yapılan protesto gösterisi nedeniyle 13 Mart 2002 günü 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Söz konusu öğrenciler için, “izinsiz gösteri yaptıkları” ve TCK’nın 516. maddesi olan  “kamu malına 
zarar verdikleri” iddiasıyla 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Ersen Korkmaz ve 12 kişi 
2000 yılının Aralık ayında Đnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında ĐHD Đskenderun şubesinin düzenlediği panele konuşmacı olarak katılan 
Demokrat Đskenderun gazetesi yazı işleri müdürü  ve 12 kişi hakkında, Adana DGM’de dava açıldı. TCK’nın 312. maddesindeki yer alan “Irk  ve 
bölge farklılığı gözeterek halkı kin ve düşmanlığa  sevkettikleri” iddiasıyla açılan davada, sanıklar için, 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
M. Ali Özüdoğru 
Đzmir’in Kemalpaşa ilçesi belediyesinin başkanı M. Ali Özüdoğru hakkında, yaptığı bir konuşmada, TBMM’yi aşağılayıp alay ettiği” iddiasıyla 
dava açıldı. Đzmir DGM’de yargılanacak Özüdoğru için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.          
 
Mart 
HADEP Bağcılar ilçe örgütü yönetim kurulu üyesi 9 kişi 
Đstanbul’un  HADEP Bağcılar ilçe örgütü yönetim kurulu üyesi 9 kişi hakkında, 2001 yılının 1 Mayıs Đşçi Bayramı ile ilgili  Kürtçe  hazırladıkları  
“Biji 1 Gülan” (Yaşasın 1 Mayıs) başlıklı bildiri nedeniyle dava açıldı. Đddianamede, sanıkların  Siyasi Partiler Yasası’nın  “Siyasi partilerin 
Türkçe dışında başka dil kullanamayacakları”na ilişkin 81. maddesine aykırı davrandıkları ileri sürülerek, 6’şar aya kadar hapisleri isteniyor. 
 
Aysel Tuğluk, Đrfan Dündar ve Mahmut Şakar 
Abdullah Öcalan’ın avukatları Aysel Tuğluk, Đrfan Dündar ve Mahmut Şakar hakkında,  müvekkilleri A.Öcalan’ın mesajlarını yabancı basın 
ajanslarına fakslayarak “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. 9 Nisan 2002 günü Đstanbul DGM’de açılan davada, sanıklar 
için 5’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Mehmet Uzun 
Đsveç’te yaşayan yazar Mehmet Uzun hakkında, Diyarbakır’da Eğitim Sen tarafından  2000 yılının Ocak ayında düzenlenen  Dil, Edebiyat ve 
Kültür konulu panelde yaptığı konuşmada “bölücülük propagandası yaptığı” iddiasıyla Diyarbakır DGM’de dava açıldı. TCK’nın 312. maddesine 
göre yargılanması istenen Uzun’un 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Sezgin Tanrıkulu 
Türkiye Đnsan Hakları Vakfı (TĐHV) Diyarbakır temsilcisi Avukat Sezgin Tanrıkulu hakkında, 19 Mart 2002 günü 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
dava açıldı. Đddianamede, Temsilcilik binasındaki aramada “OHAL bölgesine  sokulması yasak yayın bulunduğu” ve TCK’nın “para cezalarının 
ödenmemesine ilişkin 119., “yetkili makamların emirlerini dinlememek” suçuna ilişkin 526. maddeleri uyarınca 5 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması isteniyor.  
 
Mehmet Şevki Eygi ve Selami Çalışkan 
Milli gazete yazarı Mehmet Şevki Eygi ve yazıişleri müdürü Selami Çalışkan hakkında, Eygi’nin 2000 yılının Kasım ayında gazetede çıkan bir 
yazısı nedeniyle dava açıldı. 20 Mayıs 2002 günü Đstanbul DGM’de açılan davada, adı geçenlerin 3’er yıla kadar hapisleri isteniyor. (Dava, 9 
Ekim 2002 kişilere değişik miktarlarda ceza verilerek sonuçlandı) 
 
Abdullah Keskin 
Avesta Yayınevi’nin sahibi Abdullah Keskin hakkında, Jonathan C. Randal’ın yazdığı “Bunca Bilgiden Sonra Ne Bağışlaması?-Kürdistan 
Đzlenimlerim” adlı kitap nedeniyle dava açıldı. 3 Nisan 2002 günü Đstanbul DGM’de yargılanacak Keskin için, Terörle Mücadele Yasası’nın 8. 
maddesi gereğince 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (31 Temmuz 2002 sonuçlanan davada, Keskin’e 6 ay hapis 100 milyon TL. para cezası 
verildi.) 
 
Akın Birdal 
ĐHD eski genel başkanı Akın Birdal hakkında, 2001 yılının Mart ayında, Derneğin Diyarbakır şubesinin düzenlediği  Çok Kültürlülük ve Đnsan 
Hakları konulu panelde yaptığı konuşmadan dolayı dava açıldı. 4 Nisan 2002 günü Diyarbakır DGM’de açılan davada, Birdal’ın “ yasadışı 
örgüte yardım ettiği” iddiasıyla, TCK’nın 169. ve TMY’’nin 5. maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Devran Yüksel ve Genco Taş 
Özgür Halk dergisi çalışanları Devran Yüksel ve Genco Taş hakkında, A. Öcalan’ın Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru adlı 
kitabını sattıkları için dava açıldı. Đstanbul DGM’de yargılanacak adı geçenler için “Yasadışı örgüte yardım” iddiasıyla 3’er yıla kadar hapis 
cezası isteniyor. 
 
Gülcan Kaya ve  Ayhan Doğru 
Özgür Halk dergisi sahibi Gülcan Kaya ve  yazıişleri müdürü Ayhan Doğru hakkında, derginin 123. sayısında yayınlanan A. Öcalan imzalı 
yazılar nedeniyle dava açıldı.  8 Nisan 2002 günü Đstanbul DGM’de yargılanacak sanıklar  için “bölücülük propagandası” yapıldığı iddiasıyla 
5’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 



   
 

 86

Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

Doğu Perinçek 
Đşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında,  yaptığı basın açıklamalarında, AB Türkiye Temsilcisi Karen Fogg’un internet üzerinden 
yaptığı yazışmaları kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde, TCK’nın 525. 
maddesi gereğince, Perinçek için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava 19 Kasım 2002 günü 
beraatle sonuçlandı.) 
 
Nisan 
Sultan Oğraş 
HADEP’in Mardin’in Nusaybin ilçe örgütü başkanı  kadın kolu başkanı Sultan Oğraş hakkında, Ocak ayında Medya TV’de yayınlanan bir 
programda yaptığı konuşmada, “Kürdistan” kelimesini kullandığı  gerekçesiyle  dava açıldı. Diyarbakır DGM’de yargılanacak Oğraş’ın “Yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla TCK’nın 312. Maddesi gereğince 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (13 Ağostos 2002 günü 
sonuçlanan davada, Oğraş 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.) 
 
Đrfan Aydın  
Yedinci Gündem gazetesi Batman temsilcisi Đrfan Aydın hakkında, A. Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıldönümünde Şubat ayında yapılan 
gösterilere katıldığı gerekçesiyle dava açıldı. 22 Mayıs 2002 günü Diyarbakır DGM’de görülecek davanın iddianamesinde, Aydın’ın TCK’nın 
“yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin 169. maddesi ile TMY’nin ceza artırımına ilişkin 5. maddesi gereğince 7,5 yıla kadar hapisle 
cezalandırılması isteniyor. (Dava, 19 eylül 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Mehmet Tekin, Nezahat Ergüneş 
HADEP Van il örgütü başkanı Mehmet Tekin ile kadın kolu başkanı Nezahat Ergüneş hakkında, Newroz bayramı kutlamalarında yaptıkları 
konuşmalarla ilgili dava açıldı. Adı geçenlerin “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddia edilerek 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 
Oral Çalışlar, Ataol Behramoğlu, Fikri Sağlar, Şenay Şenol, Yalçın Çakır ile Akif Han, Hülya Đmak, Hasan Sonkaya ve Melek Altuntaş  
Cumhuriyet gazetesi yazarı Oral Çalışlar, şair Ataol Behramoğlu, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Flash TV çalışanları Şenay Şenol, Yalçın 
Çakır ile Akif Han, Hülya Đmak, Hasan Sonkaya ve Melek Altuntaş hakkında, Flash TV’de yayınlanan F tipi cezaevlerine ilişkin programda 
yaptıkları konuşmalar nedeniyle dava açıldı. 19 Nisan 2002 günü Bursa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak sanıklar için, “Hükümete, 
adliyeye, orduya ve polise hakaret ettikleri” iddiasıyla TCK’nın 159/1-2 maddesi uyarınca  6  yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Fatih Taş  
Aram Yayınları sahibi Fatih Taş hakkında, yayınevince bastırılan  Dağlarda Yaşamın Dili adlı kitap nedeniyle 24 Nisan 2002 günü Đstanbul 
DGM’de, TCK’nın 169. maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (24 Temmuz 2002 günü görülen davada Taş’a 3 yıl 9 
ay Hapis cezası verildi. Ceza 447 milyon TL para cezasına çevrildi.) 
 
Fatih Taş 
Aram Yayınları sahibi Fatih Taş hakkında, yayınevince bastırılan Mavidir Avaşin’in Suları, Ammar Đşaretleri, Gurbetin Güncesi, Bu Yürek Dağlar 
Aşar, Dağın Kalbinde Gizliyiz, Sevdam Güneş Tadında (Gerilla Günlüğü),  Dilimiz Varlığımız Dilimiz Kimliğimizdir adlı kitaplar nedeniyle 
davalar  açıldı. Đstanbul DGM’de açılan davaların iddianamesinde, TCK’nin 169, maddesindeki “yasadışı örgüte yardım” suçunun işlendiği 
belirtilerek, Taş’ın  her davadan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Osman Baydemir, F. Saraçoğlu, S. Demirtaş, A. Aydın, R. Yalçındağ, M. D. Beştaş ve P. Doğrul 
ĐHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır şube başkanı Osman Baydemir ile şube yöneticileri F. Saraçoğlu, S. Demirtaş, A. Aydın, R. 
Yalçındağ, M. D. Beştaş ve P. Doğrul hakkında Newroz bayramı nedeniyle düzenledikleri resepsiyon için hazırladıkları  afişte “W” harfini 
kullanmaları nedeniyle 1 Mayıs 2002 günü 3 Asliye Ceza Mahkemesinde Dernekler Yasasına aykırılıktan dava açıldı. Kişiler hakkında  1 yıla 
kadar hapis cezası isteniyor. (Dava, 14 Ekim 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Osman Baydemir, F. Saraçoğlu, S. Demirtaş, A. Aydın, R. Yalçındağ, M. D. Beştaş ve P. Doğrul 
ĐHD Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır şube başkanı Osman Baydemir ile şube yöneticileri F. Saraçoğlu, S. Demirtaş, A. Aydın, R. 
Yalçındağ, M. D. Beştaş ve P. Doğrul hakkında Newroz bayramı nedeniyle düzenledikleri resepsiyonun, Derneğin karar defterinde de “W” 
harfiyle yazılmasının Dernekler Yasası’na aykırı olduğu belirtilerek, 1 Mayıs 2002 günü 3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.  Sanıklar 
için Yasanın 77/1 maddesi uyarınca 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Dava 18 Şubat 2003 gününe ertelendi.) 
 
Cafer Demir ve 6 yönetim kurulu üyesi 
ĐHD Elazığ şube başkanı  Cafer Demir ve yönetim kurulunun 6 üyesi hakkında, dernek binasında  “AB’ye uyum yasaları”  konusunda 
düzenlenen basın toplantısı nedeniyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nce açılan davada, sanıkların Dernekler Yasası gereğince 1’er yıla 
kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 
Filiz Kalaycı 
Ankara Barosu avukatlarından Filiz Kalaycı hakkında, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan bir açıklamasında, “ölüm orucundaki bazı 
müvekillerinin mağdur edildiğini” söyleyerek “Adalet Bakanlığı’na hakaret edildiği” iddiasıyla dava açıldı. Kırıkkale Ağı Ceza Mahkemesi’nde 
görülecek davada Kalaycı’nın 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Oktay Konyar 
Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar hakkında, “polise hakaret ettiği” iddiasıyla 26 Nisan 2002 günü dava açıldı. Manisa’nın 
Soma ilçesinde 12 Nisan günü Eğitim Sen tarafından düzenlenen panele katılmak için bildirimde bulunmak üzere gittiği Emniyet Müdürlüğü’nde 
polislerle tartıştıktan sonra tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Konyar için,  Soma Asliye Ceza Mahkemesi’nce 1 yıla kadar hapis cezası 
isteniyor.  (12 Eylül 2002 sonuçlanan davada Konyar’a 5 ay hapis cezası verildi. Ceza daha sonra para cezasına çevrildi.) 
 
1032 öğretmen 
Diyarbakır’da 2001 yılının Haziran ayında Eğitim Sen tarafından düzenlenen bir günlük iş bırakma eylemimi nedeniyle, sendikanın 1032 üyesi 
hakkında dava açıldı. 6 Mayıs 2002 günü Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde,  şube yöneticisi 15 öğretmen 
için TCK’nın “iş bırakma eylemi’ne ilişkin 236. maddesi uyarınca 3 yıla kadar, diğer sanıklar için 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
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Hasan Bozkurt  ve 7 HADEP yöneticisi 
HADEP’in Mardin’in Nusaybin ilçe örgütü  başkanı Hasan Bozkurt ve yöneticisi 7 kişi hakkında, Silopi ilçe örgütü yöneticileri Tanış ve Deniz’in 
kaybedilişlerinin yıldönümünde yaptıkları gösteriden dolayı dava açıldı. 2 Mayıs 2002 günü Nusaybin Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan 
davanın iddianamesinde, “Đzinsiz gösteri yapılmasına” ilişkin maddeden 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.   
 
Ahmet Kulaksız, Muharrem Cengiz 
Ölüm orucunda yaşamını yitiren Canan ve Zehra Kulaksız adlı kardeşlerin babası Ahmet Kulaksız ve Tavır Yayınları sahibi Muharrem Cengiz 
hakkında,  Kulaksız’ın  yazdığı  Đki Kardeşin Hayatı-Canan ve Zehra adlı  kitap nedeniyle dava açıldı. Đstanbul DGM’de görülecek davanın 
iddianamesinde, sanıkların “yasadışı örgüt propagandası”nı yaptıkları ileri sürülerek   haklarında  5’er yıla kadar  yıla kadar hapis cezası 
isteniyor.  (Dava, 3 Haziran 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Enis Batur, Đrfan Sancı 
Yazar Enis Batur ve Sel Yayınları sahibi Đrfan Sancı hakkında, Batur’un yazdığı Elma adlı kitapta, “genel ahlaka aykırı yayın yapıldığı” 
iddiasıyla dava açıldı. Đstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada sanıklar için 2’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. (Dava, 16 
Temmuz 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Burak Bekdil, Mine Çevik 
Türkish Daily News gazetesi yazarı Burak Bekdil ve yazı işleri müdürü Mine Çevik hakkında., gazetenin 28 Şubat 2001 tarihli nüshasında 
Bekdil’in yazdığı “Durdurun adaleti inecek var “ başlıklı yazıda “adliyeye hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davada, sanıklardan Bekdil için  TCK’nın “159. maddesini ihlal”den 3 yıla  kadar  hapis, Çevik için 1 milyar TL’ye kadar  
para cezası isteniyor.   
 
A. Köroğlu, A. Önlü, G.Ö. Sarısoylu, M. Dalmaz, R. Karabulut, Đ. Abay, ve Serap Sönmez  
Mezopotamya Kültür Merkezi’nde çalışan tiyatro sanatçıları hakkında, yılbaşında Đstanbul Taksim’de “izinsiz gösteri düzenledikleri” iddiasıyla 
dava açıldı. Beyoğlu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak A. Köroğlu, A. Önlü, G.Ö. Sarısoylu, M. Dalmaz, R. Karabulut, Đ. Abay, ve 
Serap Sönmez için 1’er yıla  kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.  
 
Perihan Mağden, Hasan Çakkalkurt 
Gazeteci-yazar Perihan Mağden ve Radikal gazetesi yazıişleri müdürü Hasan Çakkalkurt hakkında. Mağden’in yazdığı ve gazetenin 1 Ağustos 
2001 günlü nüshasında yayınlanan, cezaevleri operasyonuna ilişkin  ‘Tüpün sonu” başlıklı yazı nedeniyle dava açıldı. 9 Mayıs 2002 günü 
Đstanbul’ DGM’de açılan davanın iddianamesinde, sanıkların Adalet Bakanı Türk’ü yasadışı örgütlere hedef gösterdikleri” iddia edilerek 
TMY’nın 6. maddesi uyarınca 5’er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. (Dava, 24 ekim 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Hulusi Erdem 
Milas'ta yayımlanan "Önder" gazetesi yazarı Hulusi Erdem, Milas Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmaya başladı. 
Gazetenin 14 Ağustos 2001 tarihli nüshasında yayımlanan "Savcılarla davalaşan, hakimlerden şamar yiyen 'bilgisiz bakan': Hikmet Sami 
Türk..." başlıklı yazısı nedeniyle yazar, "resmi sıfatlı kişilere hakaret" iddiasıyla 7 aydan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. "Resmi 
Sıfatlılara Görevlerinden Dolayı Sövme" fiilini düzenleyen TCK'nun 266. maddesi uyarınca yargılanan gazetecinin duruşması 2 Temmuz'da 
yapılacak.  
 
Nurettin Kılıçdoğan ve 21 Sendikacı 
Tümtis Sendikası’nın Ankara şube başkanı Nurettin Kılıçdoğan’ın da  aralarında olduğu, sendikanın yönetici ve üyesi 22 kişi hakkında Ankara 
Cumhuriyet Savcılığı’nca dava açıldı. Akdeniz Ambarı’ndaki işten çıkarmalara karşı direniş örgütledikleri ve  “iş hürriyetini bozmak” suçunu  
düzenleyen TCK’nın 201. maddesinden yargılanacak sendikacılar için 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Doğan Erbaş, 8 HADEP yöneticisi, Gülcan Kaya  
HADEP Đstanbul il örgütü başkanı Doğan Erbaş ve 8 yönetim kurulu üyesi ile Mem Yayınları sahibi Gülcan Kaya hakkında, 2001 yılının Kasım 
ayında il örgütü binasına güvenlik güçlerinin yaptığı baskın sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında dava açıldı. Đstanbul DGM’de açılan 
davanın iddianamesinde, sözkonusu kişilerin “şiddete dayanmadan yasalara aykırı biçimde ‘sivil itaatsizlik-serhildan’ adıyla eylem tarzları 
yaptığı” ileri sürülerek, sanıkların TCK’nın 169. ve TMK.’nın 5. maddesi gereğince 7,5’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 
 
Ömer Asan 
Yazar Ömer Asan hakkında, Belge Yayınları’ndan çıkan Pontos Kültürü adlı kitabında, “bölücülük propagandası yapıldığı” iddiasıyla 10 
Temmuz 2002 günü  Đstanbul DGM’de dava açıldı. Asan’ın TMK’nın 8/1. maddesi gereğince 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.  
 
Mahmut Arık 
Kommanege Kültür Merkezi sanatçılarından Mahmut Arık hakkında, Adıyaman’da düzenlenen bir etkinlikte “Kürtçe türkü söylediği” 
gerekçesiyle dava açıldı. “Bölücülük propagandası” yaptığı iddiasıyla  yargılanacak Arık için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Cumhur Kılıççıoğlu 
Siirt’te yayımlanan Mücadele gazetesinin  sahibi ve yazıişleri müdürü Cumhur Kılıççıoğlu hakkında, gazetenin 14 Ocak 2002 günlü nüshasında 
yazdığı bir haberde “adliyenin manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla dava açıldı. 4 Haziran 2002 günü Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülecek davada, Kılıççıoğlu için 3 yıla kadar hapis cezası istendi. (Cumhur Kılıçoğlu, Siirt Asliye ceza Mahkemesinde 25 Haziran günü 
yapılan duruşmada beraat etti.)  
 
Eren Keskin 
ĐHD Đstanbul şube başkanı Eren Keskin hakkında, Ocak-Mart ayları arasında, Üniversitelere Çağrı, Anadil Haktır, Bugün 21 Mart Newroz 
Bayramı başlıklı bildirilerin dağıtımında bulunarak  “yasadışı örgüte yardım” suçunu işlediği iddiasıyla, 4 Temmuz 2002 günü  Đstanbul DGM’de 
dava açıldı. Keskin’in “PKK’nin 7. kongresi ve ulusal konferansında belirlediği amaçlar doğrultusunda hareket ettiğinin” ileri sürüldüğü 
iddianamede,  adı geçenin eylemine uyan TCK’nın 169. maddesi gereğince 7,5 yıla kadar hapsi istendi.  
 
Ahmet Ökten, 11 Öğretmen 
Mardin il merkezi ve Kızıltepe ilçesinde görevli 11 öğretmen ve ziraat mühendisi  Ahmet Ökten hakkında, Kürt edebiyatı ile ilgili yaptıkları 
çalışmalar gerekçe gösterilerek  dava açıldı. Diyarbakır DGM’de açılan davada, gözaltına alındıkları evde Kürtçe  gramer çalışmaları ve 
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basılmış şiir, öykü ve roman kitapları bulunan sanıklar hakkında, TCK’nın 169. maddesi gereğince 7,5’ar yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
(Dava, 5 Eylül 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Hulusi Erdem, Talat Efendioğlu- 
Muğla’nın Milas ilçesinde yayınlanan “Önder” gazetesinin yazarı Hulusi Erdem ve gazetenin sahibi Talat Efendioğlu hakkında, 14 Ağustos 2001 
tarihinde yayınlanan “Savcılarla Davalaşan, Hakimlerden Şamar Yiyen ‘Bilgisiz Bakan’: Hikmet Sami Türk...” başlıklı yazıda “dönemin Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk’e hakaret edildiği” iddiasıyla dava açıldı. Davada, Erdem’in TCY’nin “resmi sıfatlı kişiye görevi nedeniyle sövme” 
suçuna ilişkin 266, 268/4 ve 482. maddeleri ile Basın Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca hapsi isteniyor. (19 Kasım günü Milas Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, Erdem ve Şener’e 3 ay 15’er gün hapis ve 166 milyon 93’er bin lira para cezası verildi. Mahkeme, hapis 
ve para cezasını toplam 664 milyon 372 bin 800 lira para cezasına çevirdi ve erteledi.) 
 
Haziran 
Kazım Güleçyüz, Mustafa Döküler  
Yeni Asya gazetesi genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz ve yazıişleri müdürü Mustafa Döküler hakkında, gazetede çıkan yazılarda, devletin 
cezaevi politikalarını ve “hayata dönüş” operasyonunu eleştirdikleri  gerekçesiyle dava açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde TCK’nın 159. 
maddesinden yargılanacak sanıklar için 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Greenpeace üyesi 12 kişi  
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, çevreye zarar verdiğini ileri sürdükleri Petkim’in kapatılması istemiyle eylem yapan  çevre gönüllüsü Greenpeace 
üyesi 12 kişi hakkında, dava açıldı. Körfez Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak sanıklar için 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Mustafa Başoğlu 
Sağlık Đş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Başoğlu hakkında, Đlahiyat Fakültesi öğrencilerini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, “bölücülük” 
yaptığı iddiasıyla dava açıldı. 27 Haziran 2002 günü Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nın 312. maddesi gereğince yargılanacak 
Başoğlu için 3 yıla kadar hapis cezası istendi. 
 
Đbrahim Akkaya  ve 23 kişi 
YÖK yasa tasarısını protesto amacıyla, Mayıs ayında Ankara’da gösteri yapan 23 kişi ile eyleme destek verdiği gerekçesiyle EMEP il örgütü 
başkanı Đbrahim Akkaya hakkında, 28 Haziran 2002 günü 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na aykırı davrandıkları ileri sürülen sanıklar için 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Haluk Tekel, Mihriban Karakaya, Ercan Demir, Đbrahim Akan ve 47 kişi 
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Đzmir şube başkanı Haluk Tekel, ĐHD şube sekreteri Mihriban Karakaya, Đzmir barosu yönetim kurulu üyesi 
avukat Ercan Demir ve ÖDP il örgütü başkanı Đbrahim Akan’ın da aralarında olduğu 51 kişi hakkında, Đzmir DGM’de 7,5’ar yıl hapis istemli dava 
açıldı. 2001 yılı Mayıs ayında ölüm orucu sonucu ölen H. Kayacı’ının cenaze törenine katılmaktan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası 
kapsamında Menemen Asliye Ceza Mahkemesi’nde ele alınan dosya, cenaze töreninde atılan sloganlar gerekçe gösterilerek TCK’nın  “kin ve 
düşmanlığa tahrik” ve  “örgüte yardım-yataklık” fiillerini düzenleyen 312. ve 169. maddeleri gereğince DGM’ye gönderildi ve sanıkların 
yargılanmasına başlandı. (Dava, 8 Kasım 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
27 Mayıs 2002  
Murat Ayaz, Mehmet Şah Ayaz 
Batman Valisi Đsa Parlak, "Batman Ekspress" gazetesi sahibi Murat Ayaz ile yazı işleri müdürü Mehmet Şah Ayaz hakkında 7 milyarlık 
tazminat davası açtı. Davaya gerekçe olarak, gazetenin 1 Ekim 2001 nüshasında ve "Şahname" adlı köşede iki stajyer öğretmene idarenin 
yaptığı soruşturma eleştirilirken kullanılan ifadeler; gazetenin 13 Mayıs 2002 ve 20 Mayıs 2002 tarihli nüshalarında yerel idarecileri eleştiren 
yazılar gösterildi. Gazete yöneticileri, 1994'den beri 100 dava açıldığını ancak hiç birinde de ceza almadıklarını açıkladılar.  
 
Cumhur Kılıçoğlu 
Siirt Mücadele gazetesi sahibi Cumhur Kılıçoğlu, yargılandığı Siirt Asliye Ceza Mahkemesinde 20 Haziran günü yapılan ilk duruşmasında 
beraat etti. Siirt Emniyet Müdürü, Deniz Gezmişi anmak amacıyla 13 Mayıs 2002 tarihinde Siirtli Devrimciler imzasıyla yayınlanan bir ilan 
nedeniyle Gazeteci Kılıçoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Kılıçoğlu, TCK 312/1 maddesi uyarınca “Kanunun suç saydığı fiili övmek” 
idiasıyla yargılanıyordu.  
 
Cumhur Kılıçoğlu 
25 Haziran günü Siirt'te yayımlanan günlük "Mücadele" gazetesi sahibi ve BĐA Proje Yürütme Kurulu üyesi Cumhur Kılıççıoğlu, gazetenin 14 
Ocak 2002 nüshasında yayımlanan "Hediye kabul eden hakim iş de halleder" başlıklı yazı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 159. 
maddesine aykırı davranmaktan yargılandığı Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada beraat etti. Gazeteci, daha önce ulusal basında 
yayımlanmış, Đstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden Sedat Karagül'e ait ifadelere gazetesinde yer verdiği için, "Adliyenin 
manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif" iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. 
 
Nevzat Bingöl 
Diyarbakır’da yayın yapan Gün TV’nin sahibi Nevzat Bingöl, Ahmet Kayanın seslendirdiği Hani benim Gençliğim Anne, Doğum Günün Kutlu 
Olsun ve Herkes Kendi işine adlı şarkıları yayımladığı için 24 Haziran günü hakim karşısına çıktı. Duruşma video kayıtlarının incelenmsi için 16 
temmuz tarihine ertelendi. Ön ödemeli para cezasını ödemeyi reddeden gazeteci, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununa 
muhalefet iddiasıyla yargılanıyor. Gazeteci, bölgenin özellikleri nedeniyle toplumsal olaylara sebebiyet vermesi muhtemel yasak eserleri 
yayımlamakla suçlanıyor. 
 
Ersen Korkmaz, 
Đskenderunda haftalık yayımlanan Demokrat Đskenderun gazetesi sahibi ve yazı işleri müdürü Ersen Korkmaz, Đskenderun 2. Asliye ceza 
Mahkemesinde 26 Haziran günü hakim karşısına çıktı. Đki genç kadının copla tecavüze uğradıklarını iddia etmeleri üzerine polislere açılan 
davayı “Đnsanlık Onuru Đşkenceyi Yenecek” başlığıyla haber yapan gazeteci, “kapalı celseyi ihlal” ettiği gerekçesiyle verilen ön ödemeli cezayı 
ödemediği için yargılanıyor. Duruşma 18 temmuz tarihinde 
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Temmuz 
Đlyas Salman 
Sinema oyuncusu Đlyas Salman hakkında,  yaptığı bir konuşmada  “TBMM’nin  manevi şahsiyetine hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Kocaeli 
Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak Salman için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.(Dava, 18 Aralık 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Eren Keskin 
ĐHD Genel Başkan yardımcısı ve Đstanbul şubesi eski başkanı  Eren Keskin hakkında, Almanya’nın Köln kentinde katıldığı bir toplantıda yaptığı 
konuşmada, “Halkı sınıf ve bölge farkı gözeterek düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK’nın 312. maddesi gereğince yargılanacak 
Keskin için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Yücel Tunca  
Fotoğraf sanatçısı Yücel Tunca hakkında, Mayıs ayında Diyarbakır’da gerçekleştirilen Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilediği fotoğraflar ve 
saydam gösterisinden dolayı dava açıldı. Gösteriyi izleyen bir subayın,  sergide yer alan resimler hakkında ‘teröristlerin fotoğrafı olduğu’ 
yönündeki görüşü üzerine, fotoğraf ve okunan metnin  “halkı kin ve düşmanlığa sevk” içerikli olduğu iddiasıyla Diyarbakır DGM’de açılan 
davada, adı geçenin TCK’nın 312/2. maddesi gereğince 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  (Dava, 12 Ekim 2002 günü beraatle 
sonuçlandı.) 
 
Erol Özkoray, Nur Dolay 
Đdea Politika dergisi yazı işleri müdürü Erol Özkoray ve yazar Nur Dolay hakkında, derginin 2001 Güz sayısında Dolay’ın yazdığı ‘Kürt Yarası’ 
başlıklı yazıdan dava açıldı. Yazının içeriğinde, “Devletin askeri kuvvetlerinin tahkir ve tezyif edildiği” ileri sürülen iddianamede,  sanıkların 5 
yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. (Dava 13 Mart 2003 tarihine ertelendi.)  
 
Ağustos 
7 Genç 
Ankara’da Nisan ayında, Tunceliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin  düzenlediği ‘Dostluk ve dayanışma şölen’ine katılarak slogan attıkları 
ve yasadışı yayınlar dağıttıkları iddiasıyla, yaşları 15-17 arası 7 genç hakkında  Ankara DGM’de dava açıldı. Sanıkların evlerinde yapılan 
aramada bulunan yayınların “yasadışı örgüte yardım” suçunu oluşturduğu ileri sürülen iddianamede, her biri için 3 yıl 9’ar aya kadar hapis 
cezası isteniyor. 
 
Seyfullah Karakurt 
Đstanbul’da yayın yapan Anadolu’nun Sesi radyosu genel yayın yönetmeni Seyfullah Karakurt hakkında, Đstanbul DGM’de dava açıldı. 
Cezaevlerinin konu edildiği ‘Đnsanlığımız Mektuplar’, Laz kültürünün tanıtıldığı ‘Đnançlar Mozayiği Anadolu’ adlı programlarda, “Halkın kin ve 
düşmanlığa tahrik edildiği” ileri sürülen iddianamede, TCK’nın 312. maddesinin üç kez uygulanarak sanık için toplam 34 yıl 5 ay hapis cezası 
istendi. (Dava, 3 Ocak 2003 tarihine ertelendi.) 
 
Koma Asmin 
Diyarbakır’da Mayıs ayında yapılan Kültür ve Sanat Festivali’ne katılan Koma Asmin adlı müzik grubunun elemanı 11 kişi hakkında, konserde 
okudukları “Her ne pej” adlı türküyle “halkı galeyana getirdikleri ve slogan attırdıkları” için dava açıldı. Diyarbakır DGM’de yargılanacak ve 15 
Ağustos 2002 günü Đstanbul DGM’de ifadeleri alınan sanıkların eyleminin “KADEK’e yardım” suçunu oluşturduğu ileri sürülerek TCK’nın 312. 
maddesi uyarınca 3 yıl 9’ar ay  hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 
 
Hasan Alma ve Gülistan Dörtyamaç 
Đstanbul’da, Marmara Üniversitesi öğrencileri Hasan Alma ve Gülistan Dörtyamaç hakkında, “PKK’nin KADEK adını almasını kutlamak 
amacıyla pankart astıkları” gerekçesiyle Đstanbul DGM’de dava açıldı., “Bölücülük propagandası” yaptıkları iddia edilen sanıklar için  7 yıl 6’şar 
aya kadar hapisleri isteniyor. 
 
H. Öndül ve 45 ĐHD Yöneticisi 
2001 yılının Ocak ayında “ĐHD’nin Yunanistan’dan para yardımı aldığı” iddiasıyla basında yer alan haberler üzerine, güvenlik güçlerince genel 
merkezine baskın yapıldıktan sonra yöneticileri aleyhine açılan davanın beraatle sonuçlanmasından sonra, söz konusu aramada, hakkında 
toplatma kararı olan 33 kitabın dernek binasında bulunması nedeniyle yeni bir dava açıldı. Ankara Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 
iddianamesinde, TCK’nın “buyruğu dinlememe” başlıklı 526/1. maddesine aykırı davranıldığı ileri sürülerek, genel başkan H. Öndül ve 45 kişi 
için 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Eylül 
M. Emin Sert, Emin Karaca, Doğan Özgüden 
Avrupa’da ve Türkiye’de Yazın adlı derginin yazıişleri müdürü M. Emin Sert ve derginin Nisan 2002  tarihli sayısında ‘Otuzuncu yılın 
anımsattıkları’ başlıklı yazısı yer alan yazar Emin Karaca, “Otuz yıl sonra’ başlıklı yazısı yer alan Doğan Özgüden hakkında Đstanbul Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava, 26 Kasım 2002 günü başlayacak Yazılarda sanıkların TCK’nın 159. maddesinde yer alan “Devletin 
askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif” suçunu işledikleri öne sürülerek  5’er yıla kadar hapisleri isteniyor. 
 
Sinan Kara 
Muğla’nın Datça ilçesinde yayımlanan Datça Haber gazetesi sahibi ve hakkında açılan 28 ayrı davadan hapis ve 34 milyar TL. tutarında para 
cezalarına çarptırılan Sinan Kara hakkında  yeni bir dava açıldı. En son “Kaymakama gazete yollamamak”tan yargılanıp 30 milyar TL: para 
cezasına çarptırılan Kara hakkında açılan davanın iddianamesinde, adı geçenin Kaymakamlığa verdiği beyannamedeki adreste, gazete idare 
yerinin bulunmadığı ileri sürülerek, sanığın Basın Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca 100 milyar TL. ye kadar para cezasına mahkum edilmesi 
isteniyor. 
 
Necmettin Erbakan  
Kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında, Temmuz ayında Balıkesir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı dava açıldı. 
Đstanbul DGM’de açılan davada, Erbakan’ın TCK’nın 312. maddesi gereğince  3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. (4 Ekim 2002 günü 
yapılan duruşmada takipsizlikle sonuçlandı.) 
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Ahmet Aksoy 
Antep’in Nizip ilçesinde yayımlanan Oluşum gazetesinin sahibi Ahmet Aksoy hakkında, gazetenin 27 mayıs günü yayımlanan ve Devrimci 
demokrasi gazetesinden alıntı yapılarak yayınlanan “Deniz Yusuf, Hüseyin” başlıklı yazıda “devlete hakaret edildiği” iddiasıyla dava açıldı. 
Aksoy hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Aksoy 29 Mayıs günü tutuklanmış ve 8 Ağustos günü yapılan duruşmada tahliye edilmişti. 
 
Ekim 
Şanar Yurdatapan, Yılmaz Çamlıbel 
Yazar-sanatçı Şanar Yurdatapan ve yayımcı Yılmaz Çamlıbel hakkında, Düşünceye Özgürlük 2001 adlı kitabın  basım ve dağıtımını yapmakla 
ilgili dava açıldı. 7 Ekim 2002 günü Đstanbul DGM’de açılan  davada, sanıkları için 34 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Mehmet Barut, Şefika Gürbüz 
Mersin  Üniversitesi araştırma görevlisi sosyolog Mehmet Barut hakkında, yazdığı “Zorunlu göç araştırma raporu” ve raporu kamuoyuna 
açıklayan  Göç-Der başkanı Şefika Gürbüz hakkında, “Halkı ırk ve bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettikleri” suçlamasıyla dava 
açıldı. 25 Kasım 2002 günü Đstanbul DGM’de yapılacak  davada, sanıklar için  TCK’nın 312. maddesi gereğince, 3’er yıla kadar hapis cezası 
isteniyor. 
 
Mahmut Şakar, M. Salih Yıldız, Đrfan Dündar 
DEHAP’ın  milletvekili genel seçimlerindeki Diyarbakır adayı avukat  Mahmut Şakar, Hakkari adayı  M. Salih Yıldız ve Parti üyesi Đrfan Dündar 
hakkında, MED TV’de katıldıkları bir programda, “terör örgütü propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açtı. Ankara DGM’de açılan davanın 
iddianamesinde Şakar ve Dündar için 22 yıl 6’şar ay, Yıldız için de 2 yıl hapis cezası isteniyor.  
 
S. Genceldi, H. Şimşek, G. Ceylan, A. Özcan, U. Burç, Y. Düzen, E. Demircan, E. Akansu, K. Dinç ve 13 kişi 
Đstanbul’da, cezaevleri operasyonları ve F tipi uygulamalarını protesto amacıyla gösteri yapan  S. Genceldi, H. Şimşek, G. Ceylan, A. Özcan, 
U. Burç, Y. Düzen, E. Demircan, E. Akansu, K. Dinç  ve  13 kişi hakkında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri iddiasıyla dava açıldı. 18 ekim 2002 günü Đstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, sanıkların, “izinsiz gösteri yapmak”tan 
1’er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.  
 
Güngör Gençay 
Türkiye Yazarlar Sendikası yöneticisi şair-yazar Güngör Gençay hakkında, yazdığı “Günyüzleri” ve “Öteleri” adlı iki kitaplarında “TBMM’yi ve 
cumhuriyeti neşren tahkir ve tezyif ettiği” iddiasıyla Đstanbul DGM’de dava açıldı. Susurluk süreci ve Ankara Ulucanlar Cezaevi katliamının konu 
edildiği ve sahibi olduğu Gerçek Sanat Yayınları’nca çıkarılan kitaplarda, TCK’nın 159.1. maddesindeki suçun işlendiğinin öne sürüldüğü 
iddianamede, Gencay hakkında 9 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Rahim Ertaş, Nurullah Ertaş ve 8 köylü  
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde meydana gelen  ve 10 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını protesto 
amacıyla,  kazanın oluştuğu ve köyün yanından geçen karayolunu trafiğe kapattıkları için gözaltına alınan 24 kişiden,  tutuklanan 10 köylü 
hakkında dava açıldı. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri için alınan köylülerden Besni Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından daha sonra Rahim-Nurullah Ertaş ve 8 kişi hakkında yeni bir fezleke hazırlayarak, “Anayasa kuruluşları ve kamu 
şahsiyetlerini tahkir, kanunlara ve TBMM kararlarına sövme” iddiasıyla TCK’nın 159/2. maddesi uyarınca 6 yıla kadar hapis cezası istendi.  
 
19 Öğrenci 
Đstanbul Üniversitesi öğrencisi 19 kişi hakkında, yeni akademik yılın açılış töreninde yaptıkları gösteride, “Toplantının huzur ve sükununu 
bozdukları” iddiasıyla dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak sanıkları için 2191 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri için 1’er yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Halit Ertaş 
Fırat Üniversitesi öğrencisi Halit Ertaş hakkında, “internet üzerindeki yazışmaları ile KADEK’e yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla dava açtı. 
Ankara  DGM Savcılığı’nın iddianamesinde, www.dmoz.org adlı web sitesinin “etnik gruplar” bölümünün “Kürtler” alt başlıklı  bölümünün 
gönüllü editörlüğünü  “aexwruz” takma adıyla yapan kişinin Ertaş olduğunun belirlendiği belirtilerek, adı geçen hakkında 7 yıl 6 aya kadar varan 
hapis cezası istendi.   
 
Kasım 
Đ. Demir, A. Gözlek, H. Uysal ve Đ. Uslu 
Şırnak’ta 3 Kasım milletvekili genel seçimlerinde, DEHAP’ın propaganda için kullandığı seçim aracında Kürtçe türkü çaldıkları için  tutuklanan Đ. 
Demir, A. Gözlek, H. Uysal ve Đ. Uslu hakkında, “PKK-KADEK’i övücü tarzda propaganda yaptıkları” iddiasıyla dava açıldı. Diyarbakır DGM 
Savcılığı’nın iddianamesinde, adı geçenler için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
6 TKP’li 
Ankara’da, 3 Kasım milletvekili seçimleri öncesinde, TKP’nin  propaganda afişlerini asan  6 kişi hakkında dava açıldı. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde,  sanıkların “afişleri, seçim kurulunun belirlediği yerler dışına yapıştırdıkları” belirtilerek, 
haklarında 6’şar ay hapis cezası isteniyor. 
 
Cengiz Kapmaz 
Gazeteci Cengiz Kapmaz hakkında, Hürriyet gazetesi yazarlarından C. Ülsever’le yaptığı ve Yedinci Gündem gazetesinin 1-7 Haziran 2002 
tarihli nüshasında yayınlanan röportajda, “Devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği”iddiasıyla dava açıldı. Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Kapmaz için, 159/1. maddesi uyarınca 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.Aynı röportaj nedeniyle 
gazetenin imtiyaz sahibi Hıdır Ateş ve yazıişleri müdürü  Hünkar Demirel hakkında da Đstanbul 2 no. lu DGM’de dava açıldı. 
 
Cihan Deniz Zarakolu 
2002 yılının Şubat ayında ölen Belge Yayınları sahibi A. Zarakolu’nun  oğlu Cihan Deniz Zarakolu hakkında, annesinin cenaze töreninde 
yaptığı konuşmada, “Kürdistan kurulursa, bir kentine annemin adı verilir” diyerek “bölücülük propagandası” yaptığı iddiasıyla dava açıldı. 29 
Kasım 2002 başlayan davada, Zarakolu’nun TCK’nın 312. maddesi uyarınca 3 yıla kadar hapsi isteniyor. 
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M. Nuri Karakoyun, Tahsin Uyan  
Azadiya Welat gazetesi imtiyaz sahibi ve M. Nuri Karakoyun ve yazıişleri müdürü Tahsin Uyan hakkında, gazetenin Eylül ayında çıkan bir 
nüshasında yer alan yazıda, “terör örgütüne yardım ve yataklık yapıldığı” iddiasıyla dava açıldı. Terörle Mücadele Yasası’nın 6/2. ve Basın 
Yasası’nın ek/1. maddeleri uyarınca adı geçenler için 6’ yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Mustafa Rollas 
ĐHD Đzmir şube başkanı Mustafa Rollas hakkında, 2002 yılı Ocak ayında Đzmir Hücre Karşıtı Platform” tarafından  gerçekleştirilen eylemde 
okuduğu basın açıklamasının içinde geçen “Güneyde kirli savaş” ifadesinde, “Askeri kuvvetleri ve Adalet Bakanlığını  tahkir ve tezyif ettiği”  
dava açıldı. TCK’nın 159. maddesi gereğince Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Rollas için, ilgili maddenin iki kez uygulanarak 6 yıla kadar 
hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Aralık 
O. Baydemir, Nazmi Gür, Đsmail Kartal, K. Tüzün, S. Erol ve 16 GĐYAV Yöneticisi 
Mersin’de, Göç ve Đnsani Yardım Vakfı (GĐYAV) kurucu ve yönetim kurulu üyesi 21  kişi hakkında dava açıldı.   Vakfın belgelerinde yer alan  
“OHAL uygulamaları yaşamı çekilmez kılıyor”, “Kürt sorunu”, Kürt illeri” “düşük yoğunluklu savaş” gibi ifadelerin,  “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık “ suçunu oluşturduğu ileri sürülen, Adana DGM’de açılan davanın iddianamesinde,  aralarında ĐHD eski genel başkan yardımcısı O. 
Baydemir, eski genel sekreter Nazmi Gür, Mersin şube eski yöneticilerinden avukatlar Đ. Kartal, K. Tüzün, KESK genel sekreteri S. Erol’un  da 
olduğu sanıklar hakkında 7 yıl 6’şar aya kadar varan hapis cezaları isteniyor.  
 
Muzaffer Yıldız  
Van’da 3 Kasım milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarda, HADEP Gevaş ilçe örgütü binasında yapılan şölende,  Kürtçe konuşma yaptığı 
için, “Türkçe dışındaki dillerde propaganda yaparak seçim yasasına muhalefet ettiği” gerekçesiyle başkan Muzaffer Yıldız hakkında dava açıldı. 
20 Aralık 2002 günü  Gevaş Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yıldız için  2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
HADEP Yöneticisi 7 kişi 
Osmaniye’de, HADEP ilçe örgütünce Mart ayında düzenlenen Newroz kutlamalarında,  Kürtçe konuştukları gerekçesiyle, şenlik komitesinde 
yer alan il örgütü başkanı ve parti meclisi üyesinin de aralarında olduğu 7 kişi hakkında dava açıldı. 20 aralık 2002 günü Osmaniye Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nde açılan davda, sanıklar için 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Gülçiçek Günel Tekin  
Yazar Gülçiçek Günel Tekin hakkında, Aram Yayınları’nca basılan Dilimiz Kimliğimizdir adlı kitabında,  “Halkı ırk farkı gözeterek  kin ve nefrete 
tahrik ettiği” iddiasıyla dava açıldı. TCK’nın 312. maddesi uyarınca Đstanbul DGM’de görülecek davada, Tekin hakkında, eylemine TCK’nın 312. 
maddesi uyarınca, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Bahri Zengin 
Saadet Partisi eski milletvekili Bahri Zengin hakkında, Yeni Asya gazetesi yazarı M. Kutlular’a verilen ceza ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Yargıtay Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın iddianamesinde, Zengin’in, 4 yıla kadar 
hapisle cezalandırılması istendi. 
 
Muharrem Cengiz, Ahu Zeynep Görgün 
Kültür Sanat Yaşamında Tavır dergisi sahibi Muharrem Cengiz ve yazıişleri müdürü Ahu Zeynep Görgün hakkında, dergide yer alan S. Lüker’in 
yazdığı  şiir, öykü ve yazılar ile  şair E. Gökçe’nin “oğulları ölen analara türkü” adlı şiirinin de yer aldığı sayılarda, “yasadışı örgüt propagandası 
yapıldığı” iddiasıyla dava açıldı. 10 Aralık 2002 günü Đstanbul DGM’de açılan davada, sanıklar  için TCK’nın 312. maddesi gereğince 3 yıl 9’ar 
ay hapis cezası isteniyor.  
 
Sezgin Tanrıkulu, Eren Keskin, Pınar Selek 
TĐHV Diyarbakır temsilcisi avukat Sezgin Tanrıkulu, ĐHD Đstanbul şube eski başkanı Eren Keskin ve sosyolog Pınar Selek hakkında, ĐHD 
Diyarbakır şubesinin 2001 yılı Aralık ayında düzenlediği “Đnsan hakları sempozyumu”nda, yaptıkları konuşmalarda, “güvenlik güçlerine hakaret 
ettikleri” iddiasıyla dava açıldı. 30 Ocak 2003 günü Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesinde başlayacak davada, sanıklar için TCK’nın 159. 
maddesi gereğince 3’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.  
 
Anadilde eğitim istedikleri için haklarında hapis cezası istenenler 
A. Rahim Demir, Reşat Bağcı ve Ömer Kaçmaz 
Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne “Kürtçe eğitim kampanyası” kapsamında toplanan dilekçeleri verirken gözaltına alınıp 
tutuklanan, üniversitenin öğrencileri A. Rahim Demir, Reşat Bağcı ve Ömer Kaçmaz hakkında, “PKK’ye yardım ettikleri” iddiasıyla dava açıldı.  
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının iddianamesine gör9e sanıklar için TCK’nın 169. ve Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesi uyarınca  5’er 
yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
 
Mesut Fırat, Leyla Durmuş ve Rojhat Kayran 
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde görev yapan Mesut Fırat, Leyla Durmuş ve Rojhat Kayran adlı öğretmenler hakkında,”Kürtçe eğitim kampanyasını 
destekledikleri” gerekçesiyle, Diyarbakır DGM’de dava açıldı. Đddianamede, “yasadışı örgüte yardım” ettikleri öne sürülen sanıkların 3’er yıla 
kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.   
 
Fatih Şanlı,ve 80 öğrenci ve öğrenci velisi 
HADEP Adana il örgütünün, aralarında başkan Fatih Şanlı’nın da olduğu yönetici ve üyelerinden oluşan öğrenci ve öğrenci velisi 81 kişi 
hakkında, Seyhan Milli Eğitim Müdürlüğüne “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe vermekten DGM’de dava açıldı. Đddianamede, “HADEP’in PKK’nin 
siyasi kuruluşu mahiyetinde faaliyet yürüten siyasi parti olduğu” ileri sürülerek sanıklardan  39 kişi hakkında “bölücü örgüte üye oldukları” 
iddiasıyla 12 yıl 6’şar aya kadar, 42 kişi hakkında da  “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla 3 yıl 9’ar aya kadar  hapis cezası isteniyor.   
 
MART 
26 öğrenci 
Ankara’da, çeşitli üniversitelerin rektörlüklerine Kürtçe eğitim amacıyla dilekçe veren 26 öğrenci hakkında DGM’de dava açıldı. Đddianamede, 
söz konusu kişilerden 9’unun “örgüt üyesi olduğu” ileri sürülerek 5’er yıla kadar,  17’sinin de “örgüte yardım ettiği” iddiasıyla  3’er yıla kadar 
hapisle cezalandırılması isteniyor.  
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 35 öğrenci 
Malatya’da,  “Kürtçenin seçmeli ders  olarak okutulması” istemiyle Đnönü Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe veren 35 öğrenci hakkında Malatya 
DGM’de dava açıldı. Đddianamede, öğrencilerin “PKK kararı doğrultusunda dilekçe verdikleri” ileri sürülerek TCK’nın “yasadışı örgüte yardım” 
suçuna ilişkin 169. maddesi gereğince 3 yıldan 7,5’ar yıla  kadar hapisleri isteniyor. Đstanbul’da da, üniversitelerin rektörlüklerine aynı taleple 
dilekçe veren öğrencilerden 17 kişi, Ümraniye, Bağcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde milli eğitim müdürlüklerine dilekçe veren 92 kişi hakkında 
Đstanbul DGM’de, aynı madde gereğince dava açıldı. Çanakkale’de 18 Mart Üniversitesi Rektörlüğüne dilekçe veren 33 öğrenci hakkında da 
Đstanbul DGM’de aynı gerekçe ve istemle dava açıldı. Đzmir’in Menemen ilçesinde, aynı taleple dilekçe veren HADEP ilçe örgütü yöneticisi  
Lokman Aydemir ve 8 kişi hakkında aynı iddiayla  Đzmir DGM’de dava açıldı. Adana’da Çukurova Üniversitesi öğrencisi 19 kişi hakkında da 
Adana DGM’de dava açıldı.  
 
45 Kişi 
Đstanbul’un Kadıköy Esenler ve Bağcılar ilçelerinin  milli eğitim müdürlüklerine “okullarda Kürtçe okutulması” istemiyle dilekçe veren 38 kişi ile, 
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aynı nedenle 7 kişi hakkında, “bölücülük propagandası yaptıkları” iddiasıyla Đstanbul ve Van DGM’lerinde dava 
açıldı. Sanıklar için 3’er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.  
 
10 kişi 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Şubat ayında “Kürtçe eğitim istemiyle gösteri düzenledikleri” iddiasıyla  10 kişi hakkında dava açıldı.  Diyarbakır 
DGM’de görülen davada, sanıklar için 1’er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.  
 
Nuri Koç 
Eğitim Sen’in Erzincan şube başkanı Nuri Koç hakkında, sendikanın Şubat ayında yapılan kongresinde “Kürtçe mesaj okuduğu ve Kürtçe 
eğitim isteyen öğrencilerin desteklenmesini istediği” gerekçesiyle dava açıldı. Erzurum DGM Savcılığının iddianamesine göre, Koç’un TCK’nın 
169. maddesindeki “yasadışı örgüte yardım” suçunu işlediği kaydedilerek 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
25 öğrenci 
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne “Kürtçe eğitim” istemiyle dilekçe veren 25 öğrenci hakkında Ankara DGM’de dava açıldı. 
Đddianamede, sanıkların “yasadışı örgüte yardım” iddiasıyla 3’er yıla  kadar  hapisle cezalandırılması isteniyor.  
 
Hüseyin Aygün, Murat Polat 
Tunceli Baro Başkanı avukat Hüseyin Aygün ve Eğitim Sen şube başkanı Murat Polat hakkında , sendikanın şube kongresinde yaptıkları 
konuşmalardan dolayı Malatya DGM’de dava açıldı. dava açıldı. Kürtçe eğitim istemiyle dilekçe veren öğrencilere yapılan uygulamaları 
kınadıkları için “PKK’nin karalarına destek olmak” la suçlanan adı geçenler için TCK’nın 169. ve TMK’nun 5. maddesi gereğince 7;5’ar yıl hapis 
cezası istendi.  
 
Hayrettin Altun, Medeni Alpkaya ve 7 müzisyen 
Eğitim Sen’in Diyarbakır şubesi eski başkanı Hayrettin Altun, mali sekreteri Medeni Alpkaya  ve KEZS müzik grubu üyesi 7 kişi hakkında 
sendikanın Şubat ayında yapılan kongresinde, anadilde eğitim talebi içeren pankart asıldığı ve Kürtçe müzik çalındığı gerekçesiyle DGM’de 
dava açıldı. TCK’nın 169. maddesine muhalefet ettikleri ileri sürülen davanın iddianamesinde, adı geçenler için 7,5’ar yıla kadar hapis cezası 
isteniyor.  
 
Hüsna Tosun, Hayriye Ekinci, Huri Doğan, Yüksel Doğan, Hacire Şen, Hatice Gazioğlu, Saniye Ekinci, Fehime Akdağ ve Neise Akdağ 
Đstanbul’un Avcılar ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Kürtçe eğitim” istemli dilekçe veren öğrenci velileri Hüsna Tosun, Hayriye Ekinci, Huri 
Doğan, Yüksel Doğan, Hacire Şen, Hatice Gazioğlu, Saniye Ekinci, Fehime Akdağ ve Neise Akdağ hakkında, eylemlerinin “bölücü örgüte 
yardım ve yataklık” olduğu iddiasıyla dava açıldı. Đstanbul DGM’de yargılanan sanıkların her biri için 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 
Alaattin Dinçer, A. R. Aydın, M. Biçer, H. Toprak, M.E. Işık, A. Korkmaz,N. Uygun, Ö. Müftüoğlu, E. Ekinci, K. Yüksel, V. Akdeniz ve A. 
Tuncay 
Eğitim Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer ve sendikanın 11 yöneticisi A. R. Aydın, M. Biçer, H. Toprak, M.E. Işık, A. Korkmaz,N. Uygun, Ö. 
Müftüoğlu, E. Ekinci, K. Yüksel, V. Akdeniz ve A. Tuncay  hakkında, “Anadilde eğitim verilmesi” isteklerinin , “Yasadışı örgüte yardım” suçunu 
oluşturduğu iddiasıyla 14 Ağustos 2002 günü Đstanbul DGM’de dava açıldı. TCK’nın 312. maddesinden yargılanan sanıklar için 3’er yıla kadar 
hapis cezası isteniyor. ( Dava, 25 Eylül 2002 günü beraatle sonuçlandı.) 
 
Rahmi Çimçik 
Eğitim Sen Muş şube başkanı Rahmi Çimçik hakkında, yaptığı bir konuşmada, anadilde eğitim hakkını talep ederek, “yasadışı örgüte yardım 
ettiği” iddiasıyla, eylemine uyan TCK’nın 169. maddesi gereğince 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.  
 
16 kişi 
Adıyaman’da, 1 Mayıs kutlamaları sırasında, “Kürtçe eğitim istemiyle ve A. Öcalan lehine slogan attıkları” iddiasıyla 16 kişi hakkında Malatya 
DGM’de dava açıldı. Đddianamede, sözkonusu kişilerin “yasadışı örgüte yardım ve yataklık” suçunu işledikleri öne sürülerek  3yıl 9’ar aya kadar 
hapisle cezalandırılmaları isteniyor. 
 
 

III.8. Haklarında Hapis ve  Para Cezası Verilenler 
 
Ocak 
M. Üstündağ 
Sel Yayıncılık tarafından çıkarılan karikatürist M. Üstündağ’ın hazırladığı Pazar Sevişgenleri adlı karikatür albümü, “muzır neşriyat” olduğu 
gerekçesiyle toplatıldıktan sonra, Đstanbul Basın Savcılığı tarafından yayınevine 2 milyar 860 milyon TL. para cezası verildi. Parayı ödemeyi 
reddeden Üstündağ hakkında Đstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Dava, 4 Temmuz 2002 günü beraatle sonuçlandı. 
 
Aysel Tuğluk 
2000 yılının Şubat ayında Đçel’de Mersin Kadın Platformunun düzenlediği panelde yaptığı konuşmada, PKK liderinden “Sayın Öcalan” şeklinde 
söz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan avukat Aysel Tuğluk, 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum oldu. Adana DGM’de sonuçlanan davada, 
Tuğluk, TCK’nın 169. maddesi uyarınca cezalandırıldı. 
 
Hıdır Ateş, Hünkar Demirel 
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Yedinci Gündem gazetesinin 25-31 Ağustos tarihli 10. sayısında  C. Bayık ile yapılan söyleşiyle, “PKK yetkililerinin açıklamalarına yer verildiği”  
gerekçesiyle,  Đstanbul DGM’de açılan dava 27 Aralık 2001 günü sonuçlandı. Gazetenin imtiyaz sahibi Hıdır Ateş ve yazıişleri müdürü Hünkar 
Demirel’e,  toplam 6 milyar 104 milyon TL. para cezası verildi.  
 
Aydın Doğan, Hasan Çakkalkurt, Yıldırım Türker 
Radikal gazetesi sahibi Aydın Doğan, Yazıişleri Müdürü Hasan Çakkalkurt ve yazarı Yıldırım Türker, gazetenin 2001 yılının Haziran ayında 
çıkan nüshasında yer alan, cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin yazıdan dolayı haklarında açılan davada toplam 7 milyar 529 milyon TL. para 
cezasına mahkum oldular.   
 
Şubat 
Mehmet Eren 
Dema Nu gazetesi ve Deng dergisinin Diyarbakır temsilcisi Mehmet Eren, “adı geçen dergileri, OHAL bölgesine sokulması yasak olduğu halde, 
bulundurmak ve satmak”tan, Olağanüstü Hal Yasası’nın 25/6-1 maddesi uyarınca hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde açılan dava, 29 Ocak 
2002 günü sonuçlandı. Eren, 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.  
 
Mart 
Sinan Güngör, Erkan Güngör 
Grup Munzur müzik grubu elemanı Sinan Güngör ve kardeşi Babil Halk Sahnesi oyuncusu Erkan Güngör, haklarında Erzurum DGM’de  
“yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla açılan davada, 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum edildiler.  
 
Kazım Güleçyüz,  Mustafa Döküler, C. Đlhan, A. Ferşadoğlu, Mustafa Özcan, Şevki Akgünler 
Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, yazı işleri müdürü Mustafa Döküler ve yazarlar C. Đlhan, A. Ferşadoğlu, 
Mustafa Özcan ve Şevki Akgünler hakkında, 1999 yılının Ağustos ayında meydana gelen depremin “tanrının bir uyarısı olduğu” yolundaki, 
gazetede yer alan yazılarında “halkı düşmanlığa kışkırttıkları” iddiasıyla Đstanbul DGM’de açılan dava 11 Mart 2002 günü sonuçlandı. Adı 
geçenler toplam 10 yıl 1 ay hapis ve 1 milyar 520 milyon TL. para cezasına mahkum oldular  
 
Hasan Basri Aydın 
2001 yılının Ocak ayında, tedavi edilmeyen mahkumlar için verdiği dilekçede ve yaptığı konuşmalarda, “Cumhurbaşkanı, TBMM ve hükümete 
hakaret ettiği” iddiasıyla, hakkında açılan dört ayrı dava 15 Mart 2002 günü sonuçlandı. Đstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 
öğretmen Hasan Basri Aydın, toplam 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Partizan Dergisi 
Partizan dergisinin 140. sayısında yer alan   bazı yazıların “milli güvenliğe aykırı” olduğu iddiasıyla  açılan davada, dergiye Đstanbul DGM 
tarafından 3 milyar 690 milyon TL. para cezası verildi. 
 
Sarp Kuray, 
12 Eylül 80 darbesi sonrası yurtdışına çıktıktan sonra 1993 yılında Türkiye’ye dönen 68 kuşağı liderlerinden Sarp Kuray, Partizan Yolu 
örgütünün devamı niteliğindeki “16 Haziran Hareketi” adlı örgütün kurucusu olduğu iddiasıyla  Đstanbul DGM’de yargılandığı dava sonucunda 
12 yıl hapis cezasına mahkum edildi.  
 
Ahmet Mahmut Ünlü 
Kamuoyunda Cüppeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, “halkı din, mezhep ve inanç farklılığı gözeterek kışkırtmak” iddiasıyla 
TCK’nın 312. maddesi gereğince hakkında açılan dava 29 Mart 2002 günü sonuçlandı. Đstanbul DGM’de yargılanan Ünlü, 2 yıl 7 ay hapis 
cezasına çarptırıldı.  
 
Nisan 
Haluk Tekeli, K. Bozkurt, H. Özzeybek, E. Bakır, C. Orhan  
2000 yılının Aralık ayında yapılan cezaevleri operasyonlarına ilişkin,  Đzmir’de yaptıkları basın açıklamasından dolayı Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde  yargılanan  ÖDP il örgütü başkanı Haluk Tekeli 1 yıl 6 ay hapis 91 milyon TL. para, K. Bozkurt, H. Özzeybek, E. Bakır ve C. 
Orhan da, 6 ay hapis cezasına mahkum oldular. Dava 2 nisan 2002 günü sonuçlandı. 
 
Ahmet Turan Demir, Turgut Koçak, Aydemir Güler,  
2000 yılının Kasım ayında yapılan HADEP kongresinde yaptıkları konuşmalardan dolayı haklarında dava açılanlardan eski genel başkan 
Ahmet Turan Demir, “bölücülük propagandası yaptığı” iddiasıyla TMY’nin 8. maddesi, Türkiye Sosyalist Đşçi Partisi (TSĐP) Genel Başkanı 
Turgut Koçak ve eski adı SĐP olan TKP Genel Başkanı Aydemir Güler, “yasanın suç saydığı fiili övdükleri” için TCK’nın 312. maddesi uyarınca 
10’ar ay hapis cezasına mahkum oldular. Ankara DGM’de görülen dava 9 Nisan 2002 günü sonuçlandı. 
 
Selahaddin Önen 
“11 Eylül 1999 tarihinde Yolcu minibüsünde Kürtçe müzik dinlettiği” gerekçesiyle Diyarbakır DGM’de yargılanan Sülhaddin Önen, 3 yıl 9 ay 
hapis cezasına mahkum edildi. 9 Nisan günü sonuçlanan davada Sülhaddin Önen’e TCY’nin “yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin 169. 
maddesi uyarınca verilen ceza ertelendi.  
 
7 KESK’li 
Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 2001 yılının Aralık ayında KESK tarafından Türkiye çapında  düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde  haklarında dava açılan memurlardan 7 kişi 4’er ay hapis ve 91’er milyon TL. para cezasına çarptırıldı.  
 
A. Selam Basutçu ve 5 HADEP yöneticisi 
Batman’ın Kozluk ilçesinde 2001 yılının Newroz kutlamalarında  “Biji Newroz, Newroz Piroz be” başlıklı afişleri asmaktan  dolayı haklarında 
dava açılan HADEP ilçe örgütü başkanı A. Selam Basutçu ve 5 yöneticisi  6’şar ay hapis cezasına mahkum oldu. Kozluk Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 12 Nisan 2002 günü sonuçlanan davada, Siyasi Partiler Yasası’nın 81. maddesi gereğince verilen hapis cezası,  854’er milyon 
TL. para cezasına çevrildi.  
 
Ahmet Önal  
Peri Yayınları sahibi Ahmet Önal hakkında Mahmut Baksi’nin “Teyre Baz ya da Bir Kürt Đşadamı Hüseyin Baybaşin” adlı kitabında TCY’nin 159. 
maddesine muhalefet edildiği iddiasıyla açılan dava, 17 Nisan günü Đstanbul DGM’de sonuçlandı. DGM Ahmet Önal’ı TCY’nin 159. maddesini 4 
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kez ihlal ettiği gerekçesiyle önce toplam 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra bu cezayı 19.992.000.000 lira ağır para cezasına 
çevirdi.  
 
Barış Açıkel 
Đstanbul DGM, Đşçi-Köylü gazetesi Yazıişleri Müdürü Barış Açıkel hakkında gazetenin 19 Temmuz 2001 tarihli sayısında yayınlanan “Kimlik 
Savaşla Kazanılır” başlıklı bir haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla açılan dava, 11 Nisan 2002 günü sonuçlandı. Đstanbul 
DGM’de yapılan duruşmada Açıkel’e 83 milyon lira ağır para cezası verildi.  
 
17 öğrenci 
F tipi cezaevlerini protesto için basın açıklaması yaparken gözaltına alınıp haklarında Ankara DGM’de dava açılan 32 öğrenciden Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefetten yargılanan 15 öğrenci beraat ederken, 17 kişiye TCK’nın   169. maddesine muhalefet ettikleri 
iddiasıyla yargılandı ve  3 yıl 9’ar ay hapis cezası verildi.  
 
Mayıs 
6 THYY-DER yöneticisi 
Tutuklu ve Hükümlü Yakınlarıyla Dayanışma Derneği  (THYY-DER) Van şube başkanı ve yöneticisi 6 kişi,  Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden 
öğretim üyelerinin sürgününü kınamak amacıyla yaptıkları basın açıklamasından dolayı mahkum oldular. Söz konusu kişilere “2908 sayılı 
yasaya muhalefet etmek”ten 142’şer milyon para cezası verildi. 
 
Sinan Kara 
Doğan Haber Ajansı muhabiri Muğla’nın Datça ilçesindeki yerel Datça Haber gazetesi sahibi Sinan Kara, ilçedeki bazı yolsuzluk ve ihmal 
olaylarını haber yaptığı için kaymakamın başvurusu üzerine ilçenin Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davalarda mahkum edildi. 
Kara’ya 18 ayrı davadan  yargılandığı mahkeme tarafından toplam 9 yıl hapis ve 4 milyar lira para cezasına çarptırıldı. 
 
Burak Bekdil, Mine Çevik 
Đngilizce yayın yapan Türkish Daily News gazetesi yazarı Burak Bekdil, bir yazısında “adliyenin manevi kişiliğini aşağıladığı” iddiasıyla 
yargılandığı dava 17 Mayıs 2002 günü sonuçlandı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Bekdil 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
TCK’nın 159/1. maddesi gereğince görülen davada gazetenin yazıişleri müdürü Mine Çevik ise 10 ay hapis cezasına mahkum oldu. Verilen 
cezalar ertelendi. 
 
Sakine Yalçın 
Alınteri gazetesi yazıişleri müdürü Sakine Yalçın, çeşitli tarihlerde gazetede yer alan bazı yazılardan dolayı açılan dava sonucu, 213 milyon TL. 
para cezası verildi.  
 
Esin Akgül, 
Sunucu Esin Akgül, 1999 yılının Ekim ayında Ankara’da HADEP Çankaya ilçe örgütünün düzenlediği bir şenlikte okuduğu “Ey insanlık” adlı 
şiirde, “bölücülük propagandası yaptığı” iddiasıyla hakkında açılan davada, 1yıl hapis ve 800 milyon TL. para cezasına çarptırıldı. Ankara 
DGM’de sonuçlanan davada, Akgül TMK’nun 8. maddesi gereğince cezalandırıldı. 
 
G. Aşık ve Hüseyin Yıldız,  F. Akar ve S. Đşlek 
Yedinci Gündem gazetesinin dağıtımcılığını yapan G. Aşık ve Hüseyin Yıldız ile, Azadiya Welat gazetesinin dağıtımcılığını yapan F. Akar ve S. 
Đşlek, Đslami Bakış adlı takvimi sattıkları gerekçesiyle 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan davada, 
sanıkların cezaları 382’şer milyon TL. para cezasına çevrildi.  
 
Raci Özçelik ve  3 müzisyen 
Koma Denge Aşiti adlı müzik grubunun solisti Raci Özçelik ve grubun 3 üyesi, 1999 yılında Bursa’da yapılan HADEP yöneticisi bir kişinin 
düğününde Kürtçe türkü seslendirdikleri gerekçesiyle haklarında açılan davada 3 yıl 9’ar ay ağır hapis cezasına çarptırıldılar. Đstanbul DGM’de 
yargılanan sanatçılar hakkındaki karar “PKK’ye yardım ve yataklık “ iddiasıyla verildi. 
 
Haziran 
Dr. Alp Ayan, Mehmet Barındık 
TĐHV Đzmir temsilciliği tedavi merkezi hekimi Dr. Alp Ayan ve Limter Đş Sendikası temsilcisi Mehmet Barındık, 2001 yılının Ocak ayında  yapılan 
basın açıklamasında, “Adalet Bakanlığı’nı hedef alıp küçük düşürdükleri” iddiasıyla 16 Mayıs 2002 günü açılan dava, 10 Haziran günü 
sonuçlandı. Đzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandıkları davada, sanıklara TCK’nın 159. maddesi gereğince 1’er yıl hapis cezası verildi. 
 
Kerem Demir 
Aylık yayınlanan fikir dergisi Beyan’ın yazıişleri müdürü Kerem Demir, dergide yer alan yazılarda, “depremin ilahi ikaz olduğu” yönündeki 
görüşlerden dolayı Đstanbul DGM’de açılan davanın karar duruşmasında hapis cezasına çarptırıldı. TCK’nın 312. maddesine göre yargılanan 
Demir 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum oldu. 
 
Fakir Yılmaz 
Ardahan’da yayın yapan Kuzey Doğu Anadolu gazetesi sahibi ve yazıişleri müdürü Fakir Yılmaz, gazetede yer alan “Kin tutmak” başlıklı 
yazıda, “resmi heyete basın yoluyla hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı dava 21 Haziran 2002 günü sonuçlandı. Ardahan Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan Yılmaz,  7 ay 16 gün hapis cezasına çarptırıldı. Verilen ceza para cezasına çevrildi. Aynı mahkeme önceden de 
Yılmaz’ı “askeri kuvvetleri tezyif’ten  2 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. 
 
Gülay Yıldız 
Đçel’de yayın yapan Çınar gazetesi yazıişleri müdürü Gülay Yıldız, gazeteci N. Mater’in Memedin Türküsü adlı kitabını tanıttığı yazıda, “askeri 
kuvvetleri tezyif ettiği” iddiasıyla yargılandığı davad 24 Haziran 2002 günü sonuçlandı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Yıldız,  
10 ay hapis ve 600   milyon TL. para cezasına mahkum edildi. 
 
"Çınar" gazetesi eski yazı işleri müdürü Güler Yıldız savcılıkça verilen ön ödemeli 213 milyon TL para cezasını ödemediği gerekçesiyle 
gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci, faiziyle 250 milyon TL cezayı ödeyerek sekiz saat sonra serbest bırakıldı. 8 
Haziran 2001'de, imtiyaz sahibi Bülent Ufuk Ateş ve yazı işleri müdürü Güler Yıldız, Tutuklu Ailelerle Yardımlaşma Derneği (TAYAD) üyesi 
ailelerin "Halkımıza Çağrı" başlıklı ilanı nedeniyle Đstanbul DGM'nin "yayın yasağı"na uymadıkları gerekçesiyle Mersin 1. Sulh Ceza 
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Mahkemesi'nce 213'ar milyon TL Para cezasına çarptırılmıştı. Bilindiği gibi, 14 Aralık 2000'de, Đstanbul 4 No'lu DGM, "F Tipi cezaevlerini 
protesto eden ölüm orucu tutuklularına devletin yaptığı müdahaleye ilişkin haberlere yasak" getirdi.  
 
Temmuz 
A. Rahman Dilipak 
Vakit gazetesi yazarı A. Rahman Dilipak, Cuma dergisinde çıkan “Kuran kursları” başlıklı yazısında, “halkı din farklılığı gözeterek kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan Đstanbul DGM’de yargılandığı dava 9 Temmuz günü sonuçlandı. Dilipak, 1 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Verilen ceza ertelendi. 
 
A. Özer,Đlyas Emir 
Güney Kültür Sanat Edebiyat dergisi sahibi A. Özer ve yazıişleri müdürü Đlyas Emir hakkında, derginin 2001 yılında çıkan bir sayısında 
cezaevleri operasyonu ile ilgili  yer alan yazıda, “Yasadışı örgüte yardım yataklık” yapıldığı iddiasıyla açılan dava 8 Temmuz günü sonuçlandı. 
Đstanbul DGM’de görülen davanın karar duruşmasında, 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen Emir’in cezası 6 milyar 478 milyon TL. para 
cezasına çevrildi.  
 
Abdullah Yağan 
Diyarbakır DGM’de, minibüsünde Kürtçe kaset bulundurmak ve yolculara dinlettiği için, TCK’nın 169. maddesine göre, “PKK propagandası 
yaptığı ve yardım-yataklık ettiği” iddiasıyla yargılanan şoför Abdullah Yağan, davanın karar duruşmasında 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Münevver Đltimur ve Selver Orman 
Atılım gazetesi çalışanları Münevver Đltimur ve Selver Orman’a, gazetenin “TĐKKO örgütünün yayın organı olduğu” iddiasıyla  Ankara DGM’de 
açılan davanın karar duruşmasında hapis cezası verildi. Sanıkların evinde bulunan  kitap ve konferans belgelerinin  adı geçen “örgüte yardım 
etmek” amacı taşıdığı belirtilen duruşmanın kararında,  adı geçenler eylemlerine uyan TCK’nın 169.maddesi  ve 3713 sayılı yasa gereğince 
3’er yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Fatih Taş 
Aram yayınları sahibi Fatih Taş, H. Uysal’ın yazdığı “Dağlarda Yaşamın Dili” adlı  yayınevince çıkarılan kitabında, basın yoluyla örgüt 
propagandası yapıldığı” iddiasıyla Đstanbul DGM’de yargılandığı dava 24 Temmuz 2002 günü sonuçlandı. Taş, 3 yıl 9 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Ceza, 6 milyar 477 milyon TL. para cezasına çevrildi. 
 
Ağustos 
N.Erol, M.Karakaş ve 4 HADEP Yöneticisi 
HADEP Muş il örgütü başkanı N. Erol, gençlik kolu başkanı M. Karakaş ve yönetici 4 kişi, hakkında toplatma kararı olan Yedinci Gündem 
gazetesini bulundurmak ve satmaktan dolayı  haklarında açılan davada 105’er gün hapis  cezasına çarptırıldı. Muş Sulh Ceza  Mahkemesi, 
sanıkların “TCK’nın 80. maddesine ve 526 sayılı yasaya muhalefet ettikleri”ne karar verdi ve  adı geçenlerin cezası 296’şar milyon para 
cezasına çevrildi.  
 
Abdullah Keskin 
Avesta Yayınları sahibi Abdullah Keskin, C. Randal’ın yazdığı “Kürdistan Đzlenimlerim” adlı kitaptan dolayı hakkında açılan dava 31 Temmuz 
günü sonuçlandı. Keskin, Đstanbul DGM tarafından 6 ay hapis  cezasına çarptırıldı. Terörle Mücadele Yasası’nın 8. maddesi gereğince verilen 
ceza 830 milyon TL para cezasına çevrildi.  
 
Sultan Oğraş 
HADEP Nusaybin (Mardin) ilçe örgütü kadın kolu  başkanı Sultan Oğraş, Ocak ayında Medya TV’de yaptığı bir konuşma nedeniyle hakkında 
açılan dava 13 Ağustos 2002 günü sonuçlandı. Oğraş, Diyarbakır DGM tarafından, TCK’nın  “yasadışı örgüte yardım” suçuna ilişkin 169. 
maddesi gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Eylül 
Necla Yıldırım, Abdulvahap Öner ve Mehmet Kıymaz 
HADEP Đstanbul Küçükçekmece Đlçe Örgütü Başkanı Necla Yıldırım, Yönetim Kurulu üyesi Abdulvahap Öner ve Mehmet Kıymaz hakkında, 1 
Eylül 2001 günü ilçe binasında yapılan aramada yasak yayın ve Abdullah Öcalan’ın PKK militanlarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunduğu 
gerekçesiyle açılan dava 4 Eylül günü sonuçlandı. Đstanbul DGM, Yıldırım ve Öner’i “yasadışı örgüte yardım” iddiasıyla 3 yıl 9’ar ay hapis 
cezasına mahkum etti. Kıymaz ise beraat etti. 
 
Oktay Konyar 
Bergama Çevre Yürütme Kurulu Başkanı Oktay Konyar,  Nisan ayında Manisa’nın Soma ilçesinde yapacakları eylem için başvuru yapmaya 
gittiği adliyede görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada, 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. Soma Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 12 Eylül günü sonuçlanan davada, Konyar’a verilen hapis, 1 milyar 272 milyon TL. para cezasına çevrildi. 
 
N. Taylan Bilgiç 
Evrensel gazetesi yazıişleri müdürü N. Taylan Bilgiç, gazetenin 20 Ocak günlü sayısında çıkan “Kürt sorunu işçilerin sorunudur” başlıklı yazıda, 
“halkın düşmanlığa kışkırtıldığı” iddiasıyla açılan davada, TCK’nın 312. maddesi uyarınca Đstanbul DGM tarafından hapis cezasına çarptırıldı. 
Ceza, 4 milyar 398 milyon TL. para cezasına çevrildi. Dava 24 Eylül 2002 günü sonuçlandı. 
 
Ekim 
Taylan Bilgiç, Serpil Kurtay 
Evrensel gazetesi aleyhine, gözaltında kaybedilen K. Bilgin ile ilgili soruşturma döneminde savcı vekiline sahte rapor verildiğini açıklayan haber 
yüzünden açılan tazminat davasında, 2,5 milyar para cezası verildi. Ankara Hukuk Mahkemesi’nde  K. Bilgin soruşturmasını yürüten savcının 
açtığı davanın 1 Ekim günü yapılan karar duruşmasında, Bilgi Basım Yayın Ltd. Şti. yazıişleri müdürü Taylan Bilgiç ve haber müdürü Serpil 
Kurtay’ın tazminat ödemeleri kararlaştırıldı  
 
Mehmet Nuri Karakoyun, Mehmet Salih Turan 
Azadiya Welat gazetesinin sahibi Mehmet Nuri Karakoyun ve eski yazıişleri müdürü Mehmet Salih Turan hakkında, “A. Öcalan ve KADEK 
mensuplarının resimleri yayınlanarak propaganda yapıldığı” iddiasıyla Đstanbul DGM’de açılan dava 10 Ekim günü sonuçlandı. Karakoyun 
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hakkında beraat kararı verilirken, Turan’a, TCK’nın 169. ve TMY’nin 5. maddesi uyarınca 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi ve ceza 7 milyar 783 
milyon TL. para cezasına  çevrildi. .  
 
Murat Karaduman, M. Sıddık Đlboğa 
Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, bir düğünde okudukları Kürtçe türküler yüzünden haklarında “PKK örgütünü övdükleri” iddiasıyla dava açılan 
Murat Karaduman  ve M. Sıddık Đlboğa, yargılandıkları Erzurum DGM tarafından 3 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
M. Şevki Eygi, Selami Çalışkan 
Gazeteci-yazar M. Şevki Eygi, 15 Kasım 2000 tarihli Milli gazetede çıkan “Din düşmanlığı terörü” başlıklı yazısında, “Halkı din ve mezhep 
farklılığı gözeterek  düşmanlığa tahrik ettiği” iddiasıyla açılan dava 9 Ekim 2002 günü sonuçlandı. Eygi, Đstanbul DGM tarafından 1 yıl 8 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada, gazetenin yazıişleri müdürü Selami Çalışkan’a verilen hapis cezası da 1 milyar 840 milyon TL. para 
cezasına çevrildi. 
 
Nevzat Bingöl, 
Diyarbakır’da yayın yapan Gün TV’nin eski yöneticisi Nevzat Bingöl, A. Kaya’nın “Doğum günü” adlı şarkısını, hakkında yasaklama kararı 
olmasına karşın  bir programda yayınlamasından  dolayı hakkında 11 Nisan 2002 günü açılan dava, 14 Ekim 2002 günü sonuçlandı. Bingöl, 
Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi’nce 3 milyar TL. para cezasına çarptırıldı.  
 
Kaldıraç dergisi 
Kaldıraç dergisinin Haziran sayısında yayınlanan ölüm oruçlarına ilişkin haberlerde, “yasadışı örgütlerin açıklamalarına yer verildiği” iddiasıyla 
açılan dava 3 Ekim 2002 günü sonuçlandı.  Đstanbul DGM tarafından dergiye 225 milyon TL para cezası verildi. 
 
Barış Açıkel 
Đşçi-Köylü gazetesi sahibi Barış Açıkel, dergide yayınlanan “dünyadaki savaşların, sömürünün tek suçlusu emperyalizmdir” başlıklı yazıda, 
“halkın düşmanlığa kışkırtıldığı” iddiasıyla Đstanbul DGM’de açılan ve 17 Ekim 2002 günü sonuçlanan davada, 6 milyar 666 milyon TL. para 
cezasına çarptırıldı.   
 
Ayten Fırat 
HADEP Đstanbul il örgütü yöneticisi Ayten Fırat, 1999 yılında yaptığı basın açıklaması nedeniyle yargılandığı Đstanbul DGM’de TCK’nın 312. 
maddesi gereğince 10 ay hapis ve 2 ,5 milyon TL. para cezasına çarptırıldı. Dava 23 Ekim 2002 günü sonuçlandı. 
 
Kasım  
Ş. Saban, A. Turhan, A. Demir, S. Barsan, D. Altundağ, L. Gelen  
Diyarbakır’da, Ş. Saban, A. Turhan, A. Demir, S. Barsan, D. Altundağ, L. Gelen adlı Dicle Üniversitesi öğrencisi 6 kişi, Bağlar beldesindeki bir 
parkın açılışı sırasında “yasadışı slogan attıkları” iddiasıyla  yargılandıkları davada, “terör örgütüne yardım”  fiiline uyan TCK’nın 169. maddesi 
uyarınca 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Kiraz Biçici 
ĐHD Genel Başkan Yardımcısı ve Đstanbul şube başkanı Kiraz Biçici, onlarca tutuklunun ölümüyle sonuçlanan “Hayata dönüş” adlı cezaevlerine 
yapılan operasyonlarla ilgili Medya TV’de telefonla katıldığı bir programda yaptığı konuşmadan yargılandığı dava 5 Kasım günü sonuçlandı.  
Đstanbul DGM; Biçici’nin konuşmasının TCK’nın 169. ve Terörle Mücadele Yasası’nın 5. maddesindeki “örgüte yardım ve yataklık” suçunu 
oluşturduğu kanısına vararak, 3 yıl 9 ay hapis cezası ve yasal haklarından mahrum bırakılma kararı verdi.  
 
Mahir Zengin 
Devrimci Demokrasi gazetesi yazıişleri müdürü Mahir Zengin’in, gazetenin 16 Haziran 2002 tarihli sayısında çıkan “Komünist Đ. Kaypakkaya 
anıldı” başlıklı yazıda, “TĐKKO örgütüne yardım ve yataklık “iddiasıyla Đstanbul DGM’de yargılandığı dava 28 Kasım günü sonuçlandı. Zengin, 
TCK’nın 169. maddesine göre 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, daha sonra 9 milyar 923 milyon TL para cezasına çevrildi.  
 
Yıldırım Türker, Hasan Çakkalkurt 
Radikal gazetesi köşe yazarı Yıldırım Türker ve yazıişleri müdürü Hasan Çakkalkurt, gazetenin bir yayınında “MHP’ye hakaret ettikleri” 
iddiasıyla haklarında açılan davada, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 3’er ay hapis cezasına mahkum oldular. 
 
Faris Aslan,Süleyman Aslan ve 5 kişi 
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, ellerinde meşalelerle yürüyüş yaparak Kürtçe eğitim talebinde bulundukları için haklarında dava açılan Faris-
Süleyman Aslan ve 5 kişinin, “Terör örgütüne yardım ve yataklık” iddiasıyla yargılandıkları dava 19 Kasım günü sonuçlandı. Aslan ve 5 kişi, 
Diyarbakır DGM’de, 3 yıl 9’aydan toplam 26 yıl 3 ay  hapis cezasına mahkum edildi. 
 
Muzaffer Erdoğdu 
Pencere Yayınları sahibi yazar Muzaffer Erdoğdu hakkında, Savaşa Mektuplar adlı kitabında, “Devletin bütünlüğünü bozmak amacıyla yayın 
yoluyla propaganda yapmak” iddiasıyla Đstanbul DGM’de açılan dava 21 Kasım günü sonuçlandı.  Erdoğdu, Terörle Mücadele Yasası’nın 8/1. 
maddesi uyarınca 1 yıl 40 gün hapis ve 1 milyar 111 milyon TL. para cezasına çarptırıldı. Ceza ertelendi. 
 
Şubat Basım Yayım 
Şubat Basım Yayım bünyesinde yayınlanan “Damlada Okyanus” adlı kitapta, “örgüt üyelerinin propagandasının yapıldığı” iddiasıyla Đstanbul 3 
no.lu DGM’de açılan davada , 7 milyar TL para cezası verildi. Alınteri gazetesinin 8. sayısında yer alan “Zeynel Karataş ölümsüzdür” başlıklı 
haberde ise, “yasadışı örgüte yardım ve yataklık yapıldığı” iddiasıyla Đstanbul  5 no.lu DGM’de açılan davada 9 milyar TL. para cezası verildi. 
Her iki duruşmada da şirket sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Sakine Yalçın bulundu. 
 
Hulusi Erdem, Kazım Şener 
Muğla’nın Milas ilçesinde yayınlanan “Önder” gazetesinin yazarı Hulusi Erdem ve Yazıişleri Müdürü Kazım Şener hakkında, 14 Ağustos 2001 
tarihinde yayınlanan “Savcılarla Davalaşan, Hakimlerden Şamar Yiyen ‘Bilgisiz Bakan’: Hikmet Sami Türk...” başlıklı yazıda “dönemin Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk’e hakaret edildiği” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. 19 Kasım günü Milas Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
duruşmada, Erdem ve Şener’e 3 ay 15’er gün hapis ve 166 milyon 93’er bin lira para cezası verildi. Mahkeme, hapis ve para cezasını toplam 
664 milyon 372 bin 800 lira para cezasına çevirdi ve erteledi.  
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Aralık 
Şevket Özkan 
Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) Mersin şube müdürü Şevket Özkan hakkında, 2000 yılının Temmuz ayında baskın yapılan şubenin “PKK 
tarafından finanse” edildiği iddiasıyla Adana DGM’de açılan dava 10 Aralık günü sonuçlandı. Özkan, TCK’nın “Silahlı örgüte yardım ve yataklık” 
fiilini düzenleyen 169. maddesi gereğince, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
Turhan Feyizoğlu, Mustafa Demir 
Yazar Turhan Feyizoğlu ve yayıncı Mustafa Demir hakkında, “Đbo-Đbrahim Kaypakkaya” adlı kitapta, “yasadışı örgütün propagandasının 
yapıldığı” iddiasıyla, açılan dava 18 Aralık günü sonuçlandı.  Đstanbul DGM’de görülen davada, sanıkların eylemine uyan Terörle Mücadele 
Yasası’nın 8. maddesi uyarınca, Feyizoğlu’na 1 yıl 40 gün hapis ve 1 milyar 110 milyon TL. para, Demire’de 1 milyar 300 milyon TL para 
cezası verildi.  
 
M. Şevki Eygi, Selami Çalışkan 
Milli Gazete yazarı M. Şevki Eygi, gazetenin 12 Mayıs 2002 günlü nüshasında çıkan “Başörtü düşmanlığı” başlıklı yazısında, “Halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik “ suçlamasıyla hakkında açılan dava 24 Aralık günü sonuçlandı. Eygi,  Đstanbul DGM tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Mahkeme,  aynı dava nedeniyle gazetenin yazıişleri müdürü Selami Çalışkan’a verdiği hapis cezasını 4 milyar 398 milyon TL. para 
cezasına çevirdi.  
 
Abdullah Keskin 
Avesta Yayınları tarafından çıkarılan “Kürt Aydınlanması” ve Kürdistan Tarihi” adlı kitaplarda, “bölücülük propagandası” yapıldığı iddiasıyla 
Đstanbul DGM’de açılan dava 24 Aralık günü sonuçlandı. Yayınevi sahibi Abdullah Keskin’e toplam  3 milyar 90 milyon TL. para cezası verildi. 
 
Sakine Yalçın 
Alınteri gazetesi yazıişleri  müdürü Sakine Yalçın, gazetenin 20. sayısında yer alan 19 Aralık’ı unutma” başlıklı yazı nedeniyle, Đstanbul 2 No’lu 
DGM tarafından 7 milyar TL para cezasına çarptırıldı.  Alınteri gazetesinden yapılan açıklamada, Kasım ayında da para cezası verilen iki ayrı 
davada olduğu gibi, mahkemenin, Yalçın’ın savunması alınmadan  karar verdiği belirtildi. Dava 24 Aralık 2002 günü sonuçlandı.  
 
40 HADEP’li 
HADEP Silopi Đlçe Başkanı Serdar Tanış ve Đlçe Örgütü yöneticisi Ebubekir Deniz’in kaybolmasını protesto etmek amacıyla 2001 yılı Şubat 
ayında HADEP Siirt Đl Örgütü binası önünde basın açıklaması yapan 40 HADEP’li hakkında açılan davanın 11 Kasım günü sonuçlandığı 
bildirildi. HADEP Siirt eski Đl Başkanı Ahmet Konuk, yaptığı açıklamada kararı kendilerine 27 Aralık günü yapılan tebligatla öğrendiklerini 
kaydetti. Siirt Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar 1 yıl 3’er ay hapis ve 118’er milyon para cezasına mahkum edildi. 
Mahkeme, Ahmet Konuk, Merkez Đlçe Başkanı Abdurrahman Taşçı, Đl Sekreteri Abdullah Gök, il örgütü yöneticileri Aysel Adar, Bedrettin Polat, 
Emin Batur, Mehmet Emin Köneş, Muhyettin Timurlenk ve Süleyman Yaş dışındaki sanıkların cezalarını erteledi. 
 
35 KESK Yöneticisi 
Eğitim Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer’in de aralarında olduğu KESK’e bağlı çeşitli sendikalara mensup 35 kişi, 2001 yılında Ankara’da 
yaptıkları sendika yasa tasarısını protesto  eyleminde, “izinsiz gösteri düzenledikleri” gerekçesiyle haklarında açılan davada, Ankara Asliye 
Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum oldular.  
 
Anadilde eğitim istedikleri için haklarında hapis cezası verilenler 
Berivan Alataş, Hatip Aydın ve Sanem Erdil 
Đzmir’de, “Kürtçenin seçmeli ders olması” istemiyle dilekçe verdikleri için “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan 
öğrencilerden Berivan Alataş, Hatip Aydın ve Sanem Erdil, 28 Şubat 2002 günü yapılan duruşmada, Đzmir DGM tarafından  3’er yıl 9’ar ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Makbule Kocaman, Fatma Duman, Süleyman Bakış ve Naif Çiçek 
Đstanbul Güngören Kaymakamlığı’na “Kürtçe eğitim” için dilekçe verdikleri gerekçesiyle 11 veli hakkında açılan dava 25 Aralık günü sonuçlandı. 
Đstanbul DGM’de yapılan duruşmada, Yıldız Sevimtekin, Menice Güneş, Melike Demir, Sahibe Sümer, Aysel Baydoş, Aysel Kazancı ve Fadime 
Taş, beraat etti. DGM, Makbule Kocaman, Fatma Duman, HADEP Güngören Đlçe Örgütü yöneticileri Süleyman Bakış ve Naif Çiçek’i ise 
“yasadışı örgüte yardım” gerekçesiyle 3 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkum etti.  
 

III.9. Kürtçe Eğitim için Dilekçe Verip Okuldan uzaklaştırılanlar 
 
1980 Şırnak ili Silopi ilçe nüfusuna kayıtlı ve D.Ü. Fen Fakültesi öğrencisi Ömer Kaçmaz, 1 Haziran günü ĐHD Diyarbakır şubemize yaptığı 
başvuruda, Kürtçe Eğitim Talepli dilekçe verdiğini, gözaltına alındığını ve hakkında dava açıldığını, dava sonucunda 26 Nisan 2002 günü gelen  
tebligatta okuldan uzaklaştırma cezasının verilmesi kararının fakülte disiplin kurulunca 19 Nisan 2002 tarih ve 1/ 1 karar ile 2002- 2003 yılı için 
okuldan uzaklaştırma cezası,  26 Nisan 2002 tarih ve 13.30.2.Dicle. 0.01.00.00 /17-174 51957 sayılı karar ile alındığını belirtti. (ĐHD Diyarbakır) 
 
1981 Siirt Eruh ile nüfusuna kayıtlı D.Ü. Hukuk  Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Ahmet Turhan, Üniversite Rektörlüğüne Kürtçe Eğitim talepli dilekçe 
verdiği gerekçesiyle, hakkında dava açıldığı ve 6 Haziran günü  “Đki Yarı Yıl Uzaklaştırma Cezası” aldı. (ĐHD Diyarbakır) 
  
1980 Gürpınar ilçe nüfusuna kayıtlı D.Ü. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hamit Koçak, Üniversite Rektörlüğüne Kürtçe Eğitim talepli dilekçe 
verdiği gerekçesiyle, hakkında dava açıldığı ve 6 Haziran günü  “Bir Yarıl Yıl Uzaklaştırma Cezası” aldığı belirtildi. (ĐHD Diyarbakır) 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kasım Kanan, YÖK’ü protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle bir hafta okuldan uzaklaştırma cezası 
aldı. (ĐHD Diyarbakır) 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Tanrıkut, YÖK’ü protesto gösterisine katıldığı gerekçesiyle bir hafta okuldan uzaklaştırma 
cezası aldı. (ĐHD Diyarbakır) 
1980 Bingöl merkez nüfusuna kayıtlı Çukurova Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü öğrencisi Serkan Ertuğrul, Üniversite 
Rektörlüğü’ne Kürtçe Eğitim talepli dilekçe verdiği gerekçesiyle okulla ilişiği kesildi. (ĐHD Bingöl) 
1983 Diyarbakır merkez nüfusuna kayıtlı Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü öğrencisi Eyüp Eser Karayel, 23 Ağustos 
günü yaptığı başvuruda, 2002 yılı Haziran ayı sonlarında üniversiteye, Türkçe dersinden bütünleme sınavına girmek için gittiğini, sınıfa girip bir 
sıraya oturduğunu, ancak dersin hocası Yar.Doç.Dr. Cahit Başdaş’ın oturduğu sıradan kalkarak başka bir sıraya oturmasını istediğini, 
kendisinin de oradan kalkarak başka bir sıraya geçmek üzereyken, hocanın üstüne bağırdığı, kendisi de buna hakkı olmadığını söylediği için 
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sınıftan kovulduğunu, ancak dışarı çıkmadığını bunun üzerine hocanın kendisini disiplin kuruluna verdiğini, yapılan soruşturma sonucunda 
Ağustos ayı içerisinde 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası aldığını belirtti. (ĐHD Diyarbakır) 
1980 Van ili Gercüş ilçe nüfusuna kayıtlı Dicle Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümü öğrencisi Zeynep Demir, 29 Ağustos günü 
yaptığı başvuruda, öğrencilerin kendi aralarında seçtikleri üç öğrenci ile birlikte üniversite rektörlüğüne “Anadilde Eğitim” talepli dilekçe vermek 
istediklerini, ancak rektörlüğün kabul etmediğini ve gözaltına alındıklarını, bununla ilgili kendisine 11 Temmuz 2002 tarih ve 24/201 sayılı karar 
ile “Yükseköğretim Kurulundan Bir Ay Uzaklaştırma” cezası verildiğini belirtti.(ĐHD Diyarbakır)   
Kürtçe Dersinin seçmeli olarak verilmesi konusunda Rektörlüğe dilekçeli başvuruda bulunan 100.Yıl Üniversitesi öğrencilerinden 31’i, okul 
yönetimi tarafından çeşitli cezalara çarptırıldılar. Fatma Doğan, Hamdullah Yılmaz, Yusuf Abay, Nihat Kaplan, Atilla Sinanlı ve Mahfuz Eken, 
1’er yarıyıl; Fatma Temelli, Bedirhan Alkan, Sibel Ersal, Aşur Doğan, Nazım Yamaç, Gülbin Söylemez, Ümit Kızıl, Đsmail Ekinci, Mehmet Yavuz 
Gültekin, Resul Ayaz, Mutallip Gelincik, A. Menaf Özdil, Mehmet Karadeniz, Akkan Başaran, Abdülgani Gül, Taha Tayfur, Yahya Güneri, Mesut 
Barut, Feyzi Meşe, Haşim Akyüz, Đlhan Atabay ve Suzan Uçaman ise 1’er hafta uzaklaştırma aldılar. (ĐHD Van)  
Van 100. Yıl Üniversitesi Öğrencisi Ferdi Saruhanoğlu, Üniversite Rektörlüğüne Kürtçe Eğitim talepli dilekçe verdiği gerekçesiyle  28 Şubat 
2002 tarih ve 500-272 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği gereği hakkında dava açıldı. Dava sonucunda  
Saruhanoğlu’na uzaklaştırma cezası verildi. (ĐHD Diyarbakır) 
 
Van 100. Yıl Üniversitesi Öğrencisi Askeri Sevim, Üniversite  Rektörlüğüne Kürtçe Eğitim talepli dilekçe verdiği gerekçesiyle  09 Nisan 2002 
tarih ve 2002/9-I kararla 1 yıl süresince okuldan uzaklaştırma cezası aldı. (ĐHD Diyarbakır) 
 
1974 Siverek nüfusuna kayıtlı, Van 100.Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Heykel Bölümü 4. Sınıf öğrencisi  Sebriye Demir,  15 Nisan günü 
yaptığı başvuruda şu beyanlarda bulundu; “ 14 Ocak günü Anadilde Eğitim talepli dilekçe vermek üzere arkadaşlarla birlikte okul idaresine 
gittik. Ancak kapıda rütbeli güvenlik kuvvetleri bekliyordu. Dilekçeyi içeri verdikten sonra bizi gözaltına aldılar ve okulda bulunan bir bodrum 
katına götürdüler. Orada askerler ifademizi aldı. Daha sonra aralarında benim de bulunduğum 17 kişinin ismini okuldular ve bizi bir araca 
bindirerek Jandarma Alay Komutanlığına götürdüler. Gözlerim bağlı bir şekilde beni sorgu odasına aldılar.  Dilekçe ile ilgili sorular soruyorlardı 
ve konuşmam için kafama vuruyorlardı.. Ertesi gün çıkarıldığım savcılıkta ifadeleri kabul etmedim. Daha sonra çıkarıldığım hakimlikte de 
ifadem aynıydı ve tekrar kabul etmedim. Bunun üzerine hakim ifademi tekrar alarak bizi serbest bıraktı. Olaydan 3 gün sonra annemin 
rahatsızlığından dolayı Diyarbakır’a dönmek zorunda kaldım. Bu süre zarfında hakkımda gıyabi tutuklama kararı çıktığını ve okuldan 
uzaklaştırıldığımı  öğrendim.” (ĐHD Diyarbakır) 
 
Afyon Kocatepe Üniversitesinden 4 öğrenciye 1 ay uzaklaştırma, 7 öğrenciye 1 yarı yıl uzaklaştırma ve dilekçelerini geri çekmeyi kabul 
etmedikleri için 38 öğrenciye iki yarı yıl uzaklaştırma verildi. Afyon Đdare Mahkemesine başvuran öğrencilerin yürütmeyi durdurma talepleri 13 
Mart günü reddedildi.  
 
Şubat ayında Đstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesinden 13, Eğitim fakültesinden 7, Đletişim Fakültesinden 4, Hukuk Fakültesinden 1, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden 2, Đktisat fakültesinden 1, Adalet Yüksek Okulundan 2 kişi olmak üzere toplam 30 kişi okuldan atıldı. 37 öğrenci 
ise iki dönem uzaklaştırıldı.  
 
Nisan ayında Yıldız Üniversitesi’nden 10 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı  
 
Marmara Üniversitesi Đletişim Fakültesinden 31 kişi 1 yarıyıl, 4 kişi 1 ay uzaklaştırıldı. 
 
Malatya Đnönü Üniversitesi’nden 20 öğrenci atıldı, 14 öğrenci iki yarıyıl uzaklaştırıldı, 35 öğrenci 1 yarıyıl uzaklaştırıldı.  
 
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden 9 öğrenci atıldı, 60 öğrenci bir dönem uzaklaştırıldı, 241 öğrenci 1 ay uzaklaştırıldı (Haziran 2002’de 
Đdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi) 
 
Van 100. Yıl Üniversitesi’nden 24 öğrenci atıldı, 21 öğrenci  bir yarı yıl uzaklaştırıldı, 387 öğrenci 1 hafta uzaklaştırıldı. 13 Aralık günü 
yayınlanan bir habere göre 175 öğrenci için Đdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen (usul eksikliği nedeniyle) 
Disiplin kurulu bu eksikliği gidererek bu öğrencilere ikinci kez uzaklaştırma verdi.  
 
Çukurova Üniversitesi’nden 21 öğrenci atıldı, 66 öğrenciye bir ile iki yarı yıl uzaklaştırma cezası verildi. 
 
Dicle Üniversitesi’nden 7 öğrenci tam ve yarı yıl uzaklaştırma cezası aldı, 1 yıl uzaklaştırılan iki öğrencinin açtığı yürütmeyi durdurma 
davasında Đdare Mahkemesi olumsuz karar verdi. Dava 7 ay sürdü.  
 
 

III. 10. Anadilde Đsim ile Đlgili Uygulamalar 
 
ĐZMĐR 14 Şubat 2002’de dogan çocuguna “gün dolaşan” anlamına gelen Roger, adını koymak isteyen babaya Nüfus Müdürlüğü ”Kürtçe isim 
kabul etmeyiz” diyerek isteminin reddedilmesinden sonra dilekçe ile nüfus müdürlüğüne başvuran babanın dilekçesi “kaymakamlığa ver” 
denilerek alınmadı. Nüfus müdürlüğü tutanakla bu durumu savcılığa bildirdi. Baba Gürsel Karabil, Terörle Mücadele Ekiplerince gözaltına 
alınarak sorgulandı ve Đzmir DGM savcılığına sevk edildi.  
 
Đzmir’in değişik semtlerinde çocuklarına, Zozan, Metroj, Roşat, Helin, Şiar, Baran isimlerini bırakmak isteyen Hamdiye Sincar, Uğur Çelik, 
Halis Kaplan, Mehmet Kaplan, Sait Ataç, Sıraç Aksoy, Hasne Yıldız, Abdullah Kol ve Erkan Dal örgütün propagandası yaptıkları 
iddiasıyla sevk edildikleri savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar.  
 
Kurtalan/SĐĐRT Kurtalan’ da 4 aylık bebekten 5 yaşındaki çocuğa kadar 19 çocuğun isimlerinin iptali istemiyle dava açıldı. Siirt Kurtalan Savcısı 
Yaşar Poyraz, Kurtalan Nüfus Müdürlüğünün ihbar yazısı üzerine 12 Haziran 2002’de Nizam Dilek, Ercan Aydınlı, Şabeddin Delen, Mehmet 
Zakir Baba, Đlhami Sak, Feyzullah Bitkay, Mehmet Salim Atakan, Muhsin Kavak, Adil Baysal, Selman Deniz, Ali Haydar Kayra, Behçet 
Baysal, Beşir Petek, Đbrahim Kayra, Yusuf Tilki, Kamuran Karaman, Đsmet Akkurt, Sait Kul ve Lezgin Sak’a çocuklarının isimleri 
nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dava açılan isimler; Dilan, Sefkan, Helin, Nupelda,Gülşilan, Pelşin, Emine Helen, Berşan, 
Sutail Can, Nujiyan, Berzan, Berfin, Zilan, Baran, Sipan, Zişar ve Dilgeç.  18 Ekim günü yapılan duruşmada Savcının talebi üzerine görevsizlik 
kararı verildi. Daha önce de Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinde Levent Karataş’ in Zelal adli kizinin isminin iptali için dava açilmişti.  
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VAN : Van Kalecikköyü' nde yaşayan Umut Yorulmaz adlı baba, yeni doğan çocuğunu kayıt ettirmek üzere Van Nüfus Müdürlüğü'ne 
başvurdu. Çocuğunun isminin "Rojhat" olmasını isteyen babaya memurlar tarafından "Bu isim yasaktır" denilerek talebi geri çevrildi. Baba 
Yorulmaz, oğluna "Rojhat" isminin konulmasında ısrar edince, Van Nüfus Müdür Vekili Hüsamettin Sönmez' le görüştürüldü. Sönmez' in, 
Valilikten kendilerine bir yazı geldiğini ve bu ismi yazamayacaklarını söylediğini bildirdi. Daha önce Đçişleri Bakanlığı'nın "reddettiği" yazıyı 
görmek isteyen Yorulmaz, memurlardan "Yazı yok. Git mahkemeye başvur" cevabını aldığını söyledi. Memurlar, Yorulmaz' a, "Rojhat ismi 1587 
sayılı Nüfus Kanununun 16/4 maddesine uygun olmadığından, nufüsa tescil işlemi yapılmamıştır" ifadelerinin bulunduğu bir yazı vererek, kayıt 
işlemini yerine getirmedi.  
 
Ardahan/KARS Ardahan’da çocuğuna Berivan adını veren Tufan Akcan ile Rojin (gün yüzlü) ve Rojhat (gündoğumu) isimlerini veren Kocalak 
Koç Terörle Mücadele Yasası’ nın 7. ve 8. maddeleri uyarınca terör örgütüne propaganda yoluyla yardım ve yataklık yapmak suçlaması 
kapsamına Erzurum Devlet Güvenlik Mahkemesi’ ne sevk edildiler. DGM savcısı tarafından yapılan incelemede suç unsuruna rastlanmadığı 
belirtilerek takipsizlik kararı verildi. Ardahan Nüfus Müdürlüğü’ nde çalışan memurlar hakkında da soruşturma açıldı. 
 
MARDĐN Mardin ili Nusaybin ilçesinde yeni doğan kızına Rojin ismini vermek isteyen Hasan Bozkurt’a Asliye Ceza Mahkemesinde dava 
açıldı.  
 
1,5 yaşındaki çocuğuna Diyar ismini koymak isteyen Saliha Bilen, Nusaybin Nüfus Müdürlüğü tarafından geri çevrildi.  
 
MALATYA Malatya’da 1,5 yaşinda olan çocuguna Jiyan(Yaşam)adina nüfus cüzdani çikarmak isteyen baba Kadir Bilgiç göz altina alindi. Üç 
gün sorgulanan Kadir Bilgiç, örgüte yardim ve yataklik yapmak suçu olan TCK.169 maddesince tutuksuz yargilanmak üzere serbest birakildi.  
 
TUNCELĐ Tuncelinin Pertek Đlçesinde çocuğuna Kaymakam oluru ile Kürtçe Berzan ismini koyan baba Đlyas Sayıt ve ismi kabul edip nüfus 
cüzdanı veren Pertek Nüfus Müdürü Ahmet Yılmaz hakında Pertek Đlçe Cumhuriyet Savcılığı tarafından 9 Eylül günü dava açıldı. Pertek Asliye 
Ceza mahkemesinde açılan davada Savcı gerekçe olarak Berzan isminin milli kültüre, örf ve adetlere uygun düşmediğini ileri sürerek 1587 
Sayılı yasanın 16/4. maddesi gereğince değiştirilmesi talebinde bulundu. 
 
ĐSĐM TASHĐHĐ ĐLE ĐLGĐLĐ FARKLI YASAL UYGULAMALAR  
 
Diyarbakır Barosu üyesi Avukat Veysi Alphan, 23 Mart 2002 günü Diyarbakır’da dünyaya gelen çocuğuna “Nezir Baran” ismini koymak 
amacıyla il nüfus müdürlüğüne başvurdu. Nüfus müdürlüğü babanın dilekçesini okumadan yüzüne fırlatarak reddetmiştir. Baba daha sonra 
15.04.2002’de Đçişleri Bakanlığı Nüfus Đşleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak; Anayasasının 74. maddesindeki dilekçe hakkının 
kullanmasına rağmen, nüfus müdürünün, dilekçesini almamakla anayasayı ihlal ettiğini, 1587 sayılı Nüfus kanunu’nun 16 maddesinin 4. 
Fıkrasındaki “Çocuğa isminin babası ve anası tarafından konulacağını” konulmayacak isimlerin ise sayılmadığını, Nüfus hizmetlerine ait 
kuruluş,görev ve çalışma yönetmeliğinin 77.maddesinde” Memur çocuğa konulmak istenen adın birinci fıkrada belirtilen kurallara uymadığını 
görürse çocuğun adının değiştirilmesini bildirir, baba aynı isimde diretirse, memurlar aynı ismini aynen yazarak usulüne uygun tutanak 
düzenleyerek kaydını yapar ve durumu bir yazı ile cumhuriyet Savcılığına bildirir” denmektedir diye belirtmiştir. Ilgili Yargitay karari ile Türk Dil 
Kurumu yayinlarinda Baran ’a ilişkin Türkçe oldugu yönündeki açiklama ile çocugunun“Nezir Baran olarak isminin yazilmasini istemiştir. 
Diyarbakır Đl Nüfus Müdürlüğü tarafından kendisine 30.05.2002 tarihinde gönderilen cevap yazısında çocuğuna Nezir Baran isminin 
yazabileceği bildirilmiştir.  
 
1 Mart 2002 tarihinde doğan çocuğuna Velat ismini koymak için Diyarbakır Đl Nüfus müdürlüğüne giden Hasan Oyan’a bu isimler yasak diye 
teklifi geri çevrilmiştir. Daha sonra dilekçe ile Đl Nüfus Müdürlüğüne başvuran babanın dilekçesi işleme konulmadığı gibi, kendisine hakaret 
edilerek Nüfus müdürlüğünden kovulmuştur. Şubemize başvuran Baba, oğluna istediği isimi koymak amacıyla Đdare Mahkemesinde dava 
açmaya hazırlanıyor.  
 
Mayıs 2002 tarihinde doğan çocuğuna Rojbin ismini koymak için Diyarbakır Đl Nüfus müdürlüğüne giden Hacı Ayhan’a bu isimler yasak 
denilerek kendisine çocuğunun ismi yazılmamış, kimlik verilmemiştir. Daha sonra dilekçe ile Đl Nüfus Müdürlüğüne başvuran babanın dilekçesi 
işleme konulmamış, kendisine hakaret edilerek Nüfus müdürlüğünden kovulmuştur. Baba oğluna istediği isimi koymak istediğini, hakkının ihlal 
edildiğini belirterek şubemize başvurmuştur.  
 
23.03.1998 tarihinde Đstanbul’da doğan çocuğuna Laşer Rodi ismini vermek için Esenler Nüfus Müdürlüğüne giden Turabi Şen’e Nüfus 
Kanunu’nun 16 Maddesi ileri sürülerek talebi reddedilmiştir. Turabi Şen, Malatya Đdare Mahkemesinde istediği ismin konulması için dava açmış, 
Mahkeme Malatya Đl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden bu talebin uygunluğunu sormuş, Đl Nüfus Müdürlüğünün olumsuz cevabına göre de 
babanın talebini RED etmiştir. Baba Turabi Şen Malatya Đdare Mahkemesinin bu kararını Danıştay’a bozulması amacıyla göndermiştir.  
 
19.12.2001 tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde dünyaya gelen çocuğuna Hejar Pola ismini yazdırmak için Ergani Nüfus Müdürlüğüne giden 
Av. Berdan Acun’ un talebi reddedildi. Görevliler hakkında dava açmak için Savcılığa başvuran Acun’un  dilekçesi işleme konulmadı. Berdan 
Acun, bunun üzerine bağlı olduğu Diyarbakır Barosuna başvurarak konu ile ilgili yardım talebinde bulundu. Diyarbakır Barosu bunun üzerine 
Ergani Kaymakamlığına yazılı başvurusunu posta ile göndermiş ancak Kaymakamlık Baronun dilekçesini almadan geri gönderdi. 
Kaymakamlığa gönderilen ikinci başvuruya rağmen yine yazıyı almayan Ergani Kaymakamlığı hakkında Diyarbakır Barosu Başkanı, Ergani 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulundu. Dilekçeleri kabul edilmeyen Avukat Acun da Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesine başvurdu. 
 
Yeni doğan çocuğuna Roşhat ismini koymak amacıyla Van Nüfus müdürlüğüne başvuran baba Mehmet Salim Acar’a red talebi iletildi. Bunun 
üzerine Baba Av. Emrullah Akyürekli ve Av. Murat Timur aracılığı ile Đdare Mahkemesinde dava açtılar. Gündoğumu anlamına gelen Roşhat’ ın 
daha önce yazıldığı dikkat çekildi.  
 
Çocuğuna Diyar ismini koymak için Nusaybin nüfus müdürlüğüne başvuran Saliha Bilen çocuğunun bu isminin sakıncalı olduğu bahisle 
yazılmamasına tepki gösterdi. Daha önce doğan iki çocuğuna Dicle ve Fırat ismini koyan baba hukuki yollara başvuracağını belirtti. 
 
Van’a bağlı Çaldıran Đlçesi Evciler köyünde yaşayan Mehmet Şah Kaya, çocuklarına Kürtçe isim koymak istediklerini ancak nüfus 
memurlarınca reddedildiğini ifade etti.  Yuvacık Köyünden Kerem Atsak da çocuğuna Baran ismini koymak istediğini, ancak farklı bir isim 
önerildiği için yazdıramadığını, çocuğunun kimliksiz kaldığını söyledi.  
 
 

III.11. Đnançları Nedeniyle Görevine Son Verilen- Eğitimleri Engellenen 
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Mart 
Okullardaki başörtüsü eylemleri ile ilgili olarak, yönetmeliklere uymadıkları iddiasıyla,  Zeytinburnu Đmam Hatip Lisesi müdürü Şeref Sünnetçi ve 
müdür yardımcısı Emin Yorar, Kartal Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nden 6 öğretmen, Eyüp Đmam Hatip Lisesi müdürü  Tahsin Nalbant, Kazım 
Karabekir Đmam Hatip Lisesi müdürü Bilal Bulut, Sultanbeyli Đmam Hatip Lisesi müdürü Yusuf Çiçek, Kadıköy Đmam Hatip Lisesi müdürü Zeki 
Müftüoğlu ve iki müdür yardımcısı ile 3 öğretmen açığa alındı. 
 
Malatya Đmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 10 öğrenciye, başörtüsü taktıkları için önce uyarı cezası verildi. Daha sonra kılık kıyafet 
yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uymadıkları gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmalarına karar verildi. Aynı okulda, başörtülü olarak derslere 
girmekte ısrar ettikleri gerekçesiyle 283 öğrenciye da 3 gün okuldan uzaklaştırılma cezası verildi.  
 
Đzmir’in Konak ilçesindeki imam hatip lisesinde okuyan S. Çelik, H. Aslan, T. Akkurt ve T. Küçükaydın adlı öğrenciler, “okul içinde ve derslerde 
başörtülü olarak bulundukları” gerekçesiyle tastikname verilerek okuldan atıldılar. 
 
Mayıs 
Boğaziçi Üniversitesi’nde başörtülü oldukları için derslere alınmayan ve haklarında soruşturma açılan Fen Edebiyat Fakültesi öğrencisi Habibe 
Ustacık ve Kimya Bölümü öğrencisi Sibel Kodakoğlu’na 2 dönem uzaklaştırma cezası verildi. 
 
Malatya Đmam Hatip Lisesi’nde, öğrencilere verilen 3 günlük uzaklaştırma cezasından sonra, “türbanlı olarak derslere girmekte ısrarlı 
davrandıkları” gerekçesiyle 70 öğrenci, Milli Eğitim Müdürlüğü merkez disiplin kurulu kararıyla, tastikname verilerek okuldan atıldı. 
 
Ekim 
Başörtüsü nedeniyle okula alınmayan kızlarına destek veren Makbule Đbrahimoğlu tutuklanarak cezaevine konduktan sonra, Kadıköy Đmam 
Hatip Lisesinde okuyan kızı Selma Đbrahimoğlu’da okuldan uzaklaştırıldı. 
 
Başörtüsü yasağı nedeniyle okullara alınmayan Đstanbul Eyüp Anadolu Đmam Hatip Lisesi öğrencisi 55 kişi hakkında, 5 Mart 2002 tarihinde 
okullarının önünde kurulan polis barikatının önünde bekledikleri için, izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasasına” aykırılıktan Eyüp 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Đlk duruşma 2 Ekim 2002 günü yapıldı.  
 
 
 

IV. Çalışma Hayatına Đlişkin Đhlaller 
 
IV.1. Siyasi ve Ekonomik Nedenler ile Gerekçesiz Đşten Çıkarılan 
 
Ocak 
Đstanbul Tansaş’ta çalışan 280 işçinin işine son verildi.  
 
Đstanbul’da, Parsat Piston Fabrikası’nda  görevli, aralarında işyeri temsilcilerinin de olduğu 96 işçi, işyerinde örgütlü Özçelik Đş Sendikası’nın  
imzaladığı toplusözleşme sonrasında  işten çıkarıldı.  
 
Đstanbul’da,Dorint Park Plaza Otelinde çalışan 45 işçi, Toleyis Sendikası’nda örgütlendikleri gerekçesiyle işten çıkarıldı. 
 
Đstanbul  ĐGDAŞ’ta sözleşmeli personel statüsünde çalışan, aralarında genel müdür yardımcıları , müdür ve şeflerin de olduğu 180 çalışanın iş 
akitleri feshedildi.  
 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu, Çimse Đş Sendikası’nın örgütlü olduğu Eczacıbaşı Karo Seramik Fabrikası’nda,  15 işçinin işine “verimsiz” 
oldukları gerekçesiyle  son verildi.  
 
Zongul’dak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı çeşitli maden ocaklarında görevli 591 işçi, Đş Yasası’nın 41. maddesi gerekçe gösterilerek 
işten çıkarıldı.  
 
Đstanbul’da, Türk Metal Sendikası’nın örgütlü olduğu  Kale Kilit Fabrikası’nda, 184 işçinin işine son verildi.  
 
Đstanbul’da, Kanca El Aletleri Fabrikasında çalışan 16 işçi, “iç eğitim” adıyla bir saat fazla çalıştırılmaya tepki gösterdikleri gerekçesiyle işten 
çıkarıldı.  
 
Edirne’nin Enez ilçesi belediyesinde  görevli 28 işçi, belediyenin SSK ve Maliye’ye olan borçları gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. 
 
Şubat 
Đstanbul’un Tuzla ilçesinde kurulu Yonca tersanesinde görevli 25 işçi, iş yavaşlatma eylemi yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı.  
 
Đzmir’de Tarişbank’ta görevli DĐSK Bank Sen’e üye  20 işçi, toplusözleşme gereği olan ücret zammı ve sosyal ödeneklerini alamadıkları 
gerekçesiyle Đzmir Đş Mahkemesi’ne başvurdukları için işten çıkarıldı.  
 
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki maden ocaklarında çalışan sendikalı 400 işçinin işine son verildi.  
 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Makine Tarım Endüstri A.Ş.’de alamadıkları ücretleri için yaptıkları direniş sonucu, ücretlerinin ödeneceği 
belirtilerek idari izne çıkarılan 26 işçi, evlerine gönderilen bildirimle işten çıkarıldı.  
 
Đstanbul Bayrampaşa’da kurulu Pres Döküm Kromaj Fabrikası’nda çalışan 24 işçi, toplusözleşmenin uygulanacağı gün öncesi işten çıkarıldı. 
 
Mart 
Đstanbul Yenibosna’da kurulu Key Tekstil Fabrikası’nda, TEKSĐF Sendikası’nda örgütlendikleri gerekçesiyle 23 işçinin işine son verildi.  
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Göktaş Demir Çelik Fabrikası’nda görevli 10 işçi, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.  
 
Đstanbul’un Ümraniye ilçesinde kurulu, Lastik Đş Sendikası’nın örgütlü olduğu Beybi Lastik Fabrikası’nda 28 işçinin işine son verildi. 
 
Đzmir’de Elektrik Mühendisleri Odası şubesinde görevli, Tez Koop  Đş Sendikası’na üye işyeri temsilcisi 3 işçi, “ekonomik sıkıntı” gerekçe 
gösterilerek işlerinden  çıkarıldı.  
 
Đstanbul Tuzla’da kurulu Yonca Teknik Yıldırım A.Ş.’de, DĐSK Limter Đş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle önce 3 işçinin işine son 
verildikten sonra, geri alınmaları için direniş yapan 26 işçi de işten çıkarıldı.  
 
Nisan 
Đstanbul’un Avcılar ilçesinde kurulu, TEKSĐF Sendikası’nın örgütlü olduğu Đstarbul Giyim Sanayii’nde, “işlerin azaldığı” gerekçesiyle 500 işçinin 
işine son verildi.  
 
Yalova’da  1999 yılının Ağustos ayındaki deprem sonrası kurulan  Koordinasyon Merkezi’nde geçici statüde çalışan işçilerden 23’ünün işine 
son verildi.  
 
Samsun’a bağlı Altınkum ilçesinde, Genel Đş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle  24  belediye işçisisin işine son verildi.  
 
Mayıs 
Elazığ ilinde kurulu Köytür’e ait  işletmelerde çalışan 55 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.  
 
Đzmir’in Aliağa ilçesi Bakırçay havzasında kurulu Kardemir Demirçelik Fabrikası’nda, Özçelik Sendikası üyesi  40 işçinin işine son verildi.  
 
Ankara’nın Hasanoğlan ilçesinde kurulu Yataş Fabrikası’nda çalışan  Öziplik Đş Sendikası üyesi  9 işçi,  “işlerin azlığı” gerekçesiyle işten 
çıkarıldı.  
 
Antep ilinde kurulu Merinos Halı Fabrikası’nda  çalışan 150 işçi, “üretimde aksamaların olduğu” gerekçesiyle işten çıkarıldı.  
 
Haziran 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Otomotiv Aksamı Ticaret AŞ’de çalışan 20 işçi, Birleşik Metal Đş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle 
işten çıkarıldı.  
 
 Đstanbul Tepeören’de kurulu Mutlu Akü Fabrikası’nda sendika ile işveren arasındaki anlaşlazlık gerekçe gösterilerek 21 işçinin işine son verildi.  
 
Temmuz 
Antep’te kurulu Merinos fabrikalarında  ‘tek mekik’ adı verilen tezgahlarda çalışan 150 işçinin işine son verildi. 
 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulu Birleşik Metal Đş Sendikası’nın örgütlü olduğu Omtaş Otomotiv AŞ işyerinde, 52 işçinin işine son verildi. 
 
Antep’in Şahinbey ilçesi belediyesinde, beş aylık ücretlerini alamadıkları için iş yavaşlatma eylemi yapan işçilerden  18 kişi, “eylemin yasadışı 
olduğu” gerekçesiyle işten çıkarıldı.  
 
Đstanbul’da BRT televizyon kanalında görevli, aralarında  TRT eski çalışanlarından genel müdür A. Gürses’in de olduğu sözleşmeli basın 
emekçisi 350 kişinin işine son verildi. CNN Türk adlı TV kanalında görevli 22 çalışan da işten çıkarıldı. 
 
Ağustos 
Sivas’ın Kangal ilçesinde, Elektrik Üretim AŞ. Termik Elektrik Santralı’nda geçici statüde çalışan 67 işçi, “tasarruf tedbirleri kapsamında” işten 
çıkarıldı. 
 
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bir süre önce Türkiye Petrol Rafinerileri Aª (TÜPRAª) ile birleşen Petkim’in kadrosunda bulunan 19 işçinin işine 
son verildi. 
 
Đstanbul Ümraniye’de kurulu, Tekstil Đşçileri Sendikası’nın örgütlü olduğu Reha Tekstil işyerinde çalışan 70 işçi işten çıkarıldı. 
 
Đstanbul’da kurulu Pimaş Plastik Đnşaat Malzemeleri AŞ’de, “şirkette verim arttırıcı uygulama kapsamında bakım ve mamul yükleme işlevlerinin 
bünye dışına çıkarılması” nedeniyle, ilgili bölümlerde çalışan 29 işçinin işine son verildi.  
 
Đstanbul’da Çapa Tıp Fakültesi’nin temizlik işlerini yapan taşeron firma Atılım AŞ’de, kıdem tazminatlarını kısıtlayan sözleşmeye imza atmaya 
direndikleri  için 34 işçinin işine son verildi.  
 
Đstanbul’da, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’de, “Satışlarda yaşanan küçülme ve yaşanan ekonomik durgunluk” gerekçe gösterilerek 
165 işçinin son verildi.  
 
Cağdaş Gazeteciler Derneği Đstanbul şubesince yayınlanan çalışma hayatı raporunda, Temmuz ve Ağustos aylarında  53’ü sabah gazetesi 
tesislerinde olmak üzere, diğer basın-yayın organlarında da 417  basın emekçisinin işlerine son verildiği bildirildi.  
 
Eylül 
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kurulu, Türk-Đş’in Teksif Sendikası’nın örgütlü olduğu Trakya Đplik Fabrikası’nda çalışan 50 işçinin işine son 
verildi.  
 
Đzmir’in Bakırçay havzasında kurulu Demir Çelik Fabrikası’nda  çalışan 8 işçi, gerekçe gösterilmeden işlerinden çıkarıldı.  
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Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Milli Eğitim Vakfı’nın taşeron şirketi VAKTAŞ’da görevli, sendika temsilcisi ve genel müdür olan M. 
Kantekin ve 10 işçi, Tez Koop Đş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle   işten çıkarıldı.  
 
Ekim 
Siirt’in Eruh ilçesinde, Kaymakamlık tarafından açılan dikiş atölyesinde çalışan 11 bayan, DEHAP’ın ilçe seçim bürosunun açılışına katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma açılarak işten çıkarıldı. 
 
Đzmir’in Çeşme ilçe belediyesinde görevli  13 işçinin işine, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle son verildi. 
 
Özel TV Kanalı SHOW’da görevli, aralarında Ankara teknik ekip müdürünün de olduğu  4 kişi, yayın yönetmeni T. Özkan’ın  B.Ecevit’le yapılan 
röportajda, duygulanan Ecevit’in “gözyaşlarını  yansıtamadıkları” gerekçesiyle, işten çıkarıldı.  
 
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kurulu Formpart Otomotiv Fabrikası’nda, üye oldukları Birleşik Metal Đş Sendikası’ndan, Türk Metal Sendikası’na  
geçmeyi  reddeden 5 işçinin işine son verildi.  
 
Đstanbul’da, taşeron firmalar yoluyla üretimi arttırmayı hedefleyen BEKO’da görevli  60 işçinin işine son verildi. 
 
Kasım 
Şırnak Belediyesi’nde 3 kasım seçimlerinden önce işe alınan 70 işçi, “bütçe yetersizliği ve iş mevsiminin sona ermesi” gerekçe gösterilerek 
işten çıkarıldı. 
 
Ankara’da, Kelebek Mobilya’da çalışan 25 işçi, Ağaç Đş Sendikası üyesi 25 işçinin işine, “uzlaşma sağlanamayan toplusözleşme görüşmeleri 
gerekçe gösterilerek  son verildi.  
 
Đzmir’de kurulu TEKEL Balatçık Fabrikası Yaprak Bakım Đşletmesi’nde, aralarında mevsimlik çalışanlarla  özürlü işçilerinde olduğu 29 kişinin 
işine son verildi. 
 
TEKEL Genel Müdürlüğü’ne bağlı Adana, Malatya, Diyarbakır ve Ballıca sigara fabrikalarında çalışan 220 işçinin işine son verildi. 
 
Aralık 
Siirt’in Pervari ilçesinde, Đlköğretim Bölge Okulu’nda temizlik işçisi olarak çalışan 11 kişinin işine, DEHAP mitingine katıldıkları gerekçesiyle son 
verildiği bildirildi. Okul müdürü hakkında,. “kendilerini terörist olmakla itham ettiği için” suç duyurusunda bulunan toplam 17 işçiden 6’sı, 
şikayetlerini geri aldığı için tekrar işe alındı.  
 
Adana’da kurulu BOSSA tekstil fabrikalarında   çalışan 43 işçi, “ekonomik sıkıntı, performans düşüklüğü” gibi gerekçelerle işlerinden çıkarıldı. 
 
Star TV ve gazetesinde çalışan 250 kişinin işine, “yönetimi kademelerinde yapılan değişiklik” gerekçe gösterilerek son verildi. 
 
28 Aralık günü Tunceli Belediyesi’nin atölye bölümünde çalışan EMEP il örgütü başkanı Salih Gündoğan ile personellerden Hacer Zencidi adlı 
işçilerin iş akitleri, belediye başkanı tarafından tek taraflı olarak feshedildiği bildirildi.  
 
IV.2. Sürgün-Görevden Alma-Uzaklaştırma-Đdari Ceza 
 
Ocak  
Diyarbakır’ın Çarıklı beldesinde 11 Aralık 2001 günü düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle, A. Kayıran, Ş. Yasak, R. Akburak, S. 
Sekli, A. Kaya, U. Altınkanat, ve H. Baydu adlı öğretmenler ile okulun müdürü Đ. Ethem ve yardımcıları N. Uğur ve D. Aydın  açığa alındı.  
 
Şubat 
Đstanbul’da Kadıköy Đmam Hatip Lisesi’nde, başörtüsü eylemlerine destek verdikleri iddiasıyla okul müdürü ve yardımcısı ve 2 öğretmen açığa 
alındı. Zeytinburnu Đmam Hatip Lisesi müdürü ve yardımcısı da aynı gerekçeyle görevden alındı.  
 
Hatay’ın Đskenderun ilçesinde görevli öğretmenler Y. Vurucu ve Ç. Selçuk, 2001 yılının Kasım ayında KESK’in düzenlediği  basın açıklamasına 
katıldıkları gerekçesiyle değişik illere sürgüne yollandı. 
 
Mart 
Đstanbul’un Kartal ilçesinde Anadolu Đmam Hatip Lisesi’nde 6 öğretmen Eyüp, Sultanbeyli ve Kadıköy’deki imam hatip liselerinin müdürleri ile 2 
müdür yardımcısı ve 3 öğretmen,  “başörtülü öğrencilerin eylemlerine destek verdikleri” iddiasıyla açığa alındı. 
 
Antep il merkezi ve ilçelerinde, çeşitli okullarda görevli Eğitim Sen üyesi 22 öğretmen,  geçen yılın Newroz bayramı etkinliklerine katıldıkları 
gerekçesiyle, haklarında açılan soruşturma sonucu çeşitli illere sürgün edildi. Ayrıca PTT’de görevli Haber Sen üyesi Z. Aslan, H. Yalçınkaya 
ve Veysel Özdemir, Đstanbul’a sürgüne yollandı.   
 
Diyarbakır’da görevli doktorlar Recai Aldemir ve M. Emin Yüksel, TĐHV temsilciliğinde gönüllü olarak çalıştıkları gerekçesiyle Diyarbakır dışına 
sürgün edildi.  
 
Nisan 
Van’da görev yapan Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) 6 yöneticisi, sendikanın genel kurulunda salona asılan anadilde eğitim istemi içerikli 
pankart gerekçe gösterilerek çeşitli illere sürgün edildi.  
 
Antalya il ve ilçelerinde görevli  aralarında hekimlerinde bulunduğu 53 sağlık elemanı gerekçe gösterilmeden başla yerlere sürgün edildi.  
 
Mayıs 
Van’da görev yapan,  Sağlık Emekçileri Sendikası şubesinin başkanı Rıdvan Çiftçi ve  yöneticisi 9 kişi , değişik illere sürgüne gönderildi.  
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Eğitimsen Bingöl Şube Yönetim Kurulu Üyeslerinden Şiraz Elçi, Abdullah Ergünşah, Saliha Aydın, Yavuz Karaaslan, Cevdet Çaka ile Mustafa 
Akgün hakkında , Şubat ayında yapılan Genel Kurullarında “Anadilde Eğitim” pankartı astıkları ve Kürtçe konuştukları gerekçesiyle DGM’de 
açılan davanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması üzerine idari soruşturma açılarak “1 yıl kademe durdurma” cezası verildi. 
 
Bingöl Tarım Orkam-Sen Đl Temsilciliğinin yaptığı basın açıklamasında Temsilcilik Saymanı Masur Mercan’ın, Đl Müdürlüğü ile yaptığı 
yazışmalarda hakaret nitelikli kelimeler sarfettiği gerekçesiyle Kiğı Đlçe Müdürlüğüne sürgün edildiği belirtildi. 
 
Haziran 
Muş’ta Đl Sağlık Müdürlüğünde görevli aralarında hemşire ve müdürlerin de olduğu Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi  14 personel, il içinde 
görev yerleri değiştirilerek sürgün uygulamasına tabi tutuldu. 
 
Antalya’da, devlet hastanesinde görevli 36 ebe, bilgileri dışında ve gerekçe gösterilmeden  köylerin sağlık ocaklarına sürgün edildi.  
 
Bingöl’de, Eğitim Sen şube başkanı Şiraz Elçi ve yönetim kurulu üyesi 6 kişi, sendikanın Şubat ayında yapılan kongresiyle ilgili açılan 
soruşturma  sonucunda başka illere sürgün edildi.  
 
Temmuz 
Đçel ili ve ilçelerinin muhtelif okullarında görevli Eğitim Sen üyesi 35 öğretmen,  Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla, atama ve yer değiştirme 
yönetmeliğinin 16/a maddesi uyarınca çeşitli illere sürgün edildi.  
 
Bingöl’de, Eğitim Sen’in şube kongresinde salona “anadilde eğitim” talebini içeren pankart astıkları  gerekçesiyle 6 öğretmene idare tarafından  
kademe ilerlememe cezası verildi.  
 
Van’ın Muradiye ilçesindeki bir ilköğretim okulunda görevli  6’sı Eğitim Sen üyesi 9 öğretmen, “teneffüs saatinde saz çaldıkları  ve bir öğrenciye 
türkü söylettikleri” iddiasıyla sürgün edildi.  
 
Ağustos 
Bursa’da Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan, çeşitli hastanelerde görevli  SES üyesi 120 ebe ve hemşire, istekleri dışında başka ilçe ve 
köylere sürgün edildi  Kütahya ilinde 61, Antalya ilinde de 36 ebe, aynı uygulamaya maruz kaldı.  
 
Diyarbakır’da, Yatılı Đlköğretim Bölge Okulu’nda görevli Eğitim Sen üyesi 5 öğretmen, Yozgat, Ordu ve Trabzon illerine sürgün edildi.  
 
Türk Tarım Orman Sendikası, Orman Mühendisleri Odası ve Orman Mühendisleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Orman Bakanlığı’nın 
çeşitli birimlerinde görevli mühendis ve memur 100 kişi, muhtelif yerlere sürgün edildi. 
 
Mardin ilinde görev yapan Tarım Orkam Sen temsilcisi M. Ali Altınkaymak Ordu’ya, Kızıltepe ilçesinde işyeri temsilciliği yapan B. Ayyıldız 
Nevşehir’e,  sendikanın 2 üyesi de Aksaray ve Düzce’ye sürgün edildi.  
 
Artvin’in Hopa ilçesinde 4, Kütahya’da 6 kamu emekçisi, sürgünleri protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle, maaş kesim cezasına maruz 
kaldı. 
 
Ekim 
Diyarbakır’da Eğitim Sen yöneticiliği yaptığı sırada hakkında davalar açılan Medeni Alpkaya, sürgüne yollandığı görevine gitmediği 
gerekçesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevinden alındı. 
 
Van’ın Muradiye ilçesinde bir ilköğretim okulunda görevli 10 öğretmen, bir öğrenciye “bölücü içerikli türkü söylettikleri” iddiasıyla değişik yerlere 
sürgün edildi.  
 
Kasım 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 3 Kasım seçimlerinden önce DEHAP’ın mitingine katıldıkları için haklarında soruşturma açılan Y. Aytek, E. Özen 
ve M.E. Akgündüz adlı kamu görevlileri görevden alındı.  
 
Tunceli’de görevli Tarım Orkam Sen üyesi 2 kamu emekçisine, 1 Mayıs mitingine katıldıkları için  haklarında açılan soruşturma sonucunda, 
“uyarı” cezası verildi. 
 
Diyarbakır’da 2002 yılının Şubat ayında yapılan Eğitim Sen şube kongresinde  Kürtçe şarkı okudukları  gerekçesiyle haklarında soruşturma 
açılan KESK’in müzik grubunda yer alan R. Demir, B. Eminoğlu, S. Demirel, S. Balıbey,ve Z Petekbaşı adlı öğretmenler , Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca görevlerinden men edildi. 
 
Aralık 
Bingöl Yetiştirme Yurdunda  görev yapan SES şube başkanı Muharrem Aydınalp ve eşi Mevlüde Aydınalp, sendikal faaliyetleri gerekçe 
gösterilerek 15 Aralık günü Erzurum Yetiştirme Yurduna sürgün edildiler. 
 
IV.3. Haklarında Soruşturma Açılan 
 
Ocak 
Diyarbakır’da, Atatürk Lisesi’nde görevli 13 öğretmen hakkında, “Kürtçe eğitim kampanyası”nı destekledikleri gerekçesiyle, Milli Eğitim 
Müdürlüğünce soruşturma açıldı.  
 
Şubat 
2001 yılının Aralık ayında Đnsan Hakları Haftası nedeniyle, Diyarbakır ĐHD şubesi tarafından düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasına  
katılan ve bazıları ödül alan öğrencileri,  katılmaya teşvik ettikleri için 40 öğretmen hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı. 
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Nisan 
Đstanbul’un Eminönü ilçe belediyesinde görevli Tüm Bel Sen üyesi 65 kamu görevlisi hakkında, “mesai saati içinde eyleme katıldıkları” 
gerekçesiyle soruşturma açıldı.  
 
Tunceli il ve ilçelerinde görevli Türk Đş ve KESK üyesi işçi ve kamu görevlisi 56 kişi hakkında, Newroz bayramı etkinliklerine katıldıkları 
gerekçesiyle  soruşturma açıldı. 
 
Ağustos 
Elazığ’da Eğitim Sen şube başkanı  Zeki Ay ve yönetim kurulundan M. Kılıçtepe ve Haydar Kalman hakkında , HADEP’in merkez ilçe 
kongresine katıldıkları gerekçesiyle, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı.  
 
Kasım 
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla, Van’da Valilik önünde oturma eylemi yapan Eğitim Sen, Tüm Bel Sen SES şube başkanlarının 
da aralarında olduğu 9 kamu görevlisi, Tunceli’nin Hozat ilçesinde ise, KESK’in Türkiye genelinde gerçekleştirdiği eyleme katılan  33 kamu 
emekçisi hakkında soruşturma açıldı.Muş’ta, DEHAP’ın seçim mitingine katıldıkları gerekçesiyle aralarında Eğitim Sen, Tüm Bel Sen, Haber 
Sen şube başkanlarının da olduğu 11 kamu görevlisi  hakkında  idari soruşturma başlatıldı 
 
Eğitim Sen Muş Şube Başkanı Rahmi Çimcik hakkında, “Anadilde Eğitim Hakkını” destekleyen konuşmasından dolayı Van DGM tarafından 
TCK nın 169. maddesi uyarınca dava açıldı.  
 
Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı köylerde görev yapan 7 muhtar,  TKPML/ TĐKKO Örgütüne yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla Ovacık 
Kaymakamlığı’nca görevden alındı.  
 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Demokratik Halk Partisi’nin (DEHAP) seçim bürosunun açılışına ve mitingine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
soruşturma açılan imam Yunus Aytek, Etem Özen ve Mehmet Emin Akgündüz, “Soruşturma sonuçlanıncaya kadar” görevden uzaklaştırıldılar.  
 
Tunceli’nin Hozat ilçesinde Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı sendikalara üye 33 memur hakkında, 17 Ekim günü 
yapılan “Hastaneye sevk alma” eylemine katıldıkları gerekçesiyle kaymakamlık tarafından soruşturma açıldı. (Evrensel) 
Muş KESK Şubeler Platformuna bağlı sendika yönetici ve üyeleri hakkında 16 Kasım tarihinde yapılan DEHAP mitingine katıldıkları 
gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.   
 
ĐHD Siirt Şubesinin 2001 yılında yaptığı genel toplantısında beş kişinin usulsüz biçimde derneğe üye kabul edildiği  ve DEHAP’lı Ahmet 
Konuk’un yaptığı konuşma nedeniyle dernek genel kurul toplantısının iptali ve ĐHD’nin temelli kapatılması için  dava açıldı. Siirt’te açılan dava 
Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesine nakledildi. 
 
IV.4. Đş Kazaları 
 
Ocak 
3 Ocak günü  Antalya’nın Yeniköy beldesinde, bir yapı kooperatifine ait apartmanın inşaatında boyacı olarak çalışan Ali Uçan adlı işçi,  
boyadığı katın pencere korkuluğundan beton zemine  düştü. Uçan olay yerinde öldü.  
 
9 Ocak günü Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mustafa Yıldız adlı belediye işçisi,  su hattındaki arızayı onarırken oluşan göçük sonucu toprağa  
gömülerek yaşamını yitirdi. 
 
16 Ocak günü Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Türkbaşı köyünde,  bir maden şirketine ait kömür ocağında , metan gazının sıkışması 
sonucu oluşan patlamada, Şemsi Aslan adlı işçi yaralandı. 
 
20 Ocak günü Erzurum’un Oltu ilçesinde,  bir maden ocağında meydana gelen göçük sonucu, Fazıl Gül ve Cevdet Kaya adlı işçiler öldü. 
 
22 Ocak günü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Demir Çelik Fabrikaları’nın bir müteahhitlik firmasında, kepçe operatörü olarak çalışan Şenol 
Akyıldız adlı işçi,  tamir ettiği kepçe kolunun dönmesi sonucu  vincin arasına sıkıştı. Hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi. 
 
26 Ocak günü Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, bir binanın beton atma işinde çalışan Đsmail Özten adlı işçi, üçüncü katta dengesini kaybederek 
düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yaşamını yitirdi.  
 
Şubat 
1 Şubat günü, Bursa-Đzmir karayolu üzerinde bulunan  bir gıda sitesindeki firmada yeni işe başlayan Mehmet Dönmez,  kendisine verilen cam 
silme görevini yaptığı sırada, altı metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Aynı gün Đzmir’in Konak ilçesindeki bir inşaatın şantiyesinde  
çalışan Kemal Dal adlı işçi, elektrik çarpması sonucu  ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede öldü. Đstanbul’da da, Tuzla ilçesindeki bir 
tersanede çalışan 4 işçi, iskeleden düşerek yaralandı. 
 
2 Şubat günü Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, organize sanayi bölgesindeki bir beton fabrikasının şantiyesinde çalışan Hakkı Ünsal adlı işçi, yük 
taşıma aracının  geriye doğru manevra yapması sonucu tekerlek altında  kalarak can verdi.  
 
9 Şubat günü Muğla’nın Milas ilçesinde, bir kuru temizleme atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu, Hüseyin Özgen adlı işçi 
yaşamını yitirdi.  
 
9 Şubat günü Hakkari il merkezinde, Türk Telekom Müdürlüğü’nde görevli Murat Kaya adlı işçi, telefon hattındaki bir arızayı gidermek üzere 
çalışırken, çatıdan başına  taş düşmesi sonucu yaralandı. 
 
10 Şubat günü Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde, 75 metre derinlikte çalıştıkları  maden ocağındaki biriken karbonmonoksit 
gazından zehirlenen  Mustafa ve Mehmet Cansun adlı işçiler, olay yerinde öldü. 
 



   
 

 105

Đnsan Hakları Derneği  2002 Yılı Đnsan Hakları Raporu 

10 Şubat günü Đçel’in Kazanlı beldesinde, bir paketleme işletmesine ait binanın sıvasını yapmak için iskele üstünde çalışan 2 işçi, yüksek 
gerilim hattına dokunmaları sonucu cereyana kapılarak düştüler. Olayda, ağır yaralanan  işçilerden Fahrettin Gürteç, kaldırıldığı hastanede 
öldü.  
 
12 Şubat günü Konya’da,  organize sanayi bölgesindeki bir iş yerinin çatısına tabela monte etmeye çalışan Mehmet Totan adlı işçi, dengesini 
kaybederek çatıdan düşmesi  sonucu yaralandıktan sonra, kaldırıldığı hastanede öldü. 
 
17 Şubat günü  Antep il merkezinde, Merinos Halı Fabrikası’nın elyaf açma bölümünde çalışan Bekir Karaoğlan adlı işçi, kol ve kafasını 
makineye kaptırdı.  Hastaneye kaldırılan  işçi, yaşamını yitirdi. 
 
18 Şubat günü  kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Çadırkaya köyü yakınlarında, bir maden işletmesine ait çinko-kurşun maden ocağında 
göçük meydana geldi. Olayda A. Korkmaz, S. Tuğrul ve M. Centa adlı 3 işçi yaralandı. 
 
19 Şubat günü Trabzon’un  Of ilçesinde, bir binanın dokuzuncu katına beton dökmeye çalışan işçi Ahmet Ceylan, halat kopması sonucu harç 
kazanının altında kalarak yaralandı. 
 
22 Şubat günü Niğde il merkezinde, TEDAŞ Müessese Müdürlüğü’nde görevli Muammer Karakuzu adlı işçi, tamir için çıktığı elektrik direğinin 
devrilmesi sonucu yere düştü. Ağır yaralanan işçi, hastanede yaşamını yitirdi. 
 
Mart 
18 Mart günü Zonguldak merkez ilçeye bağlı Rat mahallesindeki  kömür ocağında  Ali Uçar adlı işçi, üzerine vincin kepçesinin düşmesi sonucu 
yaşamını yitirdi. 
 
31 Mart günü Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun  Asma kömür işletmesindeki maden ocağında toprak kayması sonucu göçük 
oluştu. Olayda Eşref Ünal adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
Nisan 
3 Nisan günü Đzmir’in Çiğli ilçesinde, bir kooperatifin  altyapı çalışmalarını yapan bir madencilik şirketinde,   kullandığı dozerin istinat duvarına 
çarpması sonucu  düşen işçi Mustafa Söyler, iş makinesinin altında kalarak öldü. 
 
3 Nisan günü Đstanbul’un kartal ilçesinde, Pak Çamaşır  adlı yıkama ve temizleme işyerinin bodrum katındaki buhar kazanında patlama 
meydana geldi.  Olayda Hakkı Çınar adlı işçi ölürken, 5 kişi de yaralandı. 
 
4 Nisan günü Denizli il merkezinde, yapımı süren adliye binası inşaatının  beton dökümü sırasında tahta kalıbın çökmesi sonucu, 8 işçi  zemine 
düştü. Çökme sırasında vücutlarına kalıbın demirleri saplanan işçilerden Ş, Senkaya ve Erol Acar adlı işçiler ölürken, diğer 6 işçi  yaralandı. 
 
18 Nisan günü Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun  Asma kömür işletmesine ait maden ocağında, iki vagonun arasına sıkışan işçi 
Ahmet Toptan yaşamını yitirdi. 
 
25 Nisan günü  Yalova’ya bağlı Soğucak köyünde, bir plastik fabrikasında çalışan Bircan Aydın adlı işçi, kırma makinesinin içine sıkışan 
parçayı çekmek isterken, elini kaptırması sonucu, beş parmağı koparak yaralandı. 
 
26 Nisan günü Bolu il merkezinde,  toplu konutlardaki bir elektrik direğinde tamirat yapan Levent adlı işçi, kapıldığı elektrik direğinden düşerek 
yaralandı. 
 
Mayıs 
2 Mayıs günü Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Gelik kömür işletmesine ait kömür ocağında meydana gelen göçükte, toprak 
altında kalan  işçilerden Rıza Köroğlu öldü. H. Bacaklı ve C. Ceylan  yaralandı. 
 
7 Mayıs günü Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde, bir kömür ocağında  ağaç kasaların çökmesi sonucu, ocakta çalışan 
işçilerden Selami Köklü, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
15 Mayıs günü Antalya il merkezinde, iki katlı bir inşaatın tabliye betonu çöktü. Olayda, inşaatta çalışan M. Akça ve F. Küçüktokuş adlı işçiler 
yaralandı.  
 
19 Mayıs günü Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, devlet hastanesinin ek bina inşaatında göçük meydana geldi. Olayda, inşaatta temel kazısı yapan 
işçilerden Hasan Yakışık  ölürken, Đ. Varlık adlı işçi yaralandı. 
 
20 Mayıs günü Đzmir’de, TÜPRAŞ’ın Aliağa Rafinerisindebakım ve temizlik sırasında meydana gelen patlamada, görevli işçilerden Mehmet Kır 
yaşamını yitirdi, Ali Hıdır adlı işçi de yaralandı.  
 
22 Mayıs günü Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Dilova beldesinde, bir demir çelik fabrikasında çalışan Mustafa Balta adlı işçi, vinçteki 
demirlerin üzerine düşmesi sonucu ezilerek yaşamını yitirdi.  
 
24 Mayıs günü Đstanbul Tuzla’da, Gemak tersanesinde onarımda bulunan yabancı bandıralı bir gemide meydana gelen iş kazasında Burhan 
kayabaşı ve Hüseyin Şahin adlı işçiler öldü. 
 
25 Mayıs günü Zonguldak ilinin Rat mahallesinde,  bir kömür ocağındaki tavan bölümünden düşen kayanın altında kalan M. Kener öldü. Aynı 
gün merkez ilçeye bağlı Kilimli beldesinde, bir madencilik şirketine ait kömür ocağında oluşan grizu patlaması sonucu, M. Yalçın adlı işçi 
yaralandı. 
 
26 Mayıs günü Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, enerji termit santralı içinde kaya düşmesi sonucu, Đbrahim Cibit adlı işçi yaralandı. 
 
27 Mayıs günü Đstanbul’un Üsküdar ilçesinde, Çamlıca caddesi üzerindeki kanalizasyon inşaatında çalışan Mustafa Yuvarlaktaş adlı işçi, 
girdiği çukurda kayan toprağın altında kaldı. Olayda, adı geçen işçi yaşamını yitirdi. 
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Haziran 
3 Haziran günü Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ören köyünde, hidroelektrik santralının  elektrik işlerini yapan bir şirkette görevli işçi Sezgin 
Top, su kanalında dengesini kaybederek düştü. Akıntıya kapılan Top, boğularak öldü. 
 
21 Haziran günü Đstanbul’un Ümraniye ilçesinde, sanayi sitesi içindeki bir döküm atölyesinde, içinde kimyasal madde bulunan bir bidonun  
patlaması sonucu, atölye işçilerinden Satı Çoşkun yaralandı. SSK Göztepe Hastanesi’nde tedavi altına alınan Coşkun, dört gün sonra öldü. 
 
 Đstanbul Ambarlı Kumcular limanında, Arkas adlı taşeron şirkette taşıyıcı olarak çalışan Nafiz Akdağ adlı işçi, üzerine iş makinesinin düşmesi 
sonucu yaşamını yitirdi.  Olaydan üç gün sonra aynı şirketin liman işçisi Adem Yeşiloğlu, yük kamyonunun çarpması sonucu can verdi. 
 
Temmuz 
3 Temmuz günü Karaman-Ereğli karayolu Toktaylar mevkiindeki bir soğuk hava deposu inşaatında çalışan işçiler, kurmak istedikleri demir 
iskelenin elektrik tellerine temas etmesi sonucu, akıma kapıldı. Necip ve Mustafa Uysal adlı işçiler olay yerinde ölürken, M. Yürekli adlı işçi 
yaralandı.  
 
5 Temmuz günü Đzmir’in menemen ilçesinde, bir boya fabrikasında çalışan M. Ünlü ve Ü. Erten adlı işçiler, açmaya çalıştıkları varilin içindeki 
kimyasal maddelerin sıcaktan sıkışması sonucu oluşan patlamada yaralandı. 
 
7 Temmuz günü Sakarya’da, DSĐ binası önünde yağmur drenaj kanalı döşeyen işçilerden Veysel Ablak, toprak kayması sonucu göçük altında 
kaldı. Göçükten yaralı olarak çıkarılan Ablak, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.  
 
8 Temmuz günü Đzmir’in Menderes ilçesinde, sanayi sitesindeki işyerinde çalışırken dengesini kaybederek krom kazanının içine düşen Kemal 
Keskin adlı işçi  yaşamını yitirdi. Aynı gün Foça ilçesinde, TEDAŞ işletme şefliğinin elektrik şebekesinin yenileme işini yapan işçi Muzaffer 
Yazıcı, elektrik akımına kapılarak öldü.  
 
14 Temmuz günü Erzurum’da, Mahallebaşı semtindeki bir inşaatın temelinde çalışan işçi Bahadır Yeşil, eski bir yapıya ait duvarın üzerine 
çökmesi sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
17 Temmuz günü Đzmir’in Urla ilçesi Gülbahçe köyünde, çalıştıkları bir inşaatın ikinci katının çökmesi sonucu, A. Kadir-A.Haluk-Adem Şengül 
ve Z. Aras adlı işçiler yaralandı.  
 
Osmaniye il merkezinde, Cemil Laçin adlı işçi, tel çekmek için çıktığı elektrik direğinden, emniyet kemeri olmaması nedeniyle düştü. Adana 
Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan adı geçen işçi, bir hafta sonra yaşamını yitirdi.  
 
19 Temmuz günü Đstanbul’un Esenler ilçesinde, Karabayır mahallesindeki bir inşaat çalışması sırasında, Fuat Aslan adlı işçi, dengesini 
kaybederek üçüncü kattan düştü ve  olay yerinde öldü. 
 
20 Temmuz günü Maraş’ta, belediyeye bağlı bir firmada  görevli  iki işçi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün  kanal inşaatında çalıştıkları sırada, 
göçük oluştu. Göçük altından çıkarılan Ali Yeninar ve Murat Yılmaz kurtarılamadı.  
 
21 Temmuz günü Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu beldesinde, bir taş ocağına yerleştirilen patlayıcıların önlem alınmadığı için erken patlaması 
sonucu, ocakta kepçe operatörü olarak çalışan Hazma Karabiber öldü. Olayda, 10 işçi de yaralandı. 
 
21 Temmuz günü Aydın ilinde, Migros alış-veriş merkezinin soğuk hava deposunda oluşan arıza için, depoya giren şirket görevlisi Hulusi Kurt, 
oksijen tüpünün patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
23 Temmuz günü Bursa’nın Gürsu ilçesi Karahıdır köyünde, bir inşaatın şantiyesinde çalışan Muzaffer Yavuz, mesai sonrası, yatakhane 
olarak kullanılan konteynerde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.  
 
25 Temmuz günü Marş’ın Andırın ilçesinde, Sumaklı köyü yakınlarındaki Berke barajı beton santralinde çalışan işçi Ali Aksoy, harç makinesini 
çalıştırırken dişliler arasında sıkıştı. Aksoy olay yerinde öldü. 
 
 
Ağustos 
1 Ağustos günü Đstanbul Büyükbakkalköy’de, Maltepe Üniversitesi inşaatının altyapı çalışması sırasında, kanalizasyon kazısı sırasında göçük 
oluştu. Olayda, toprak altında kalan M. Ulakçı ve K. Yılmaz adlı işçiler öldü. 
 
2 Ağustos günü Đstanbul Topkapı’da, belediye tarafından müteahhit bir firmaya yaptırılan otopark inşaatının ilk katında beton boşaltılırken  
çökme meydana geldi. Olayda, gece vardiyasında görevli 9 işçi yaralandı. 
 
2 Ağustos günü Manisa’nın Soma ilçesinde, bir madencilik şirketine ait ocakta, baca çalışması sırasında tavan çöktü. Olayda, başına iri bir taş 
isabet eden işçi  M. Beğendik ölürken, yaralanan N. Sarıpınar hastaneye kaldırıldı.  
 
2 Ağustos günü Kırşehir’in Boztepe ilçesi Karacaören beldesinde, çıktığı elektrik direğinde, arızayı onarmakta olan TEDAŞ işçisi Salih Duman, 
dengesini kaybederek düştü ve olay yerinde öldü. 
 
8 Ağustos günü Adıyaman’ın Besni ilçesi Çomak köyünde, elektrik hattındaki arızayı onarmak için direğe çıkan M. Demirel adlı işçi, akıma 
kapılarak yaşamını yitirdi. Antep il merkezi N. Kemal mahallesinde, bir evin bodrum katındaki tesisatı onaran işçi S. Kirkiz, elektrik akımına 
kapılarak öldü.  
 
11 Ağustos günü Van il merkezi Cumhuriyet caddesinde, Türk Telekom AŞ’ye ait inşaatta çalışan Alaattin Çağlı, balyozla kesmeye çalıştığı 
beton kolonun altında kaldı. Đtfaiye ekibince hastaneye kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi. 
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13 Ağustos günü Sivas’ta, Diş Hekimliği Fakültesi’nin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Mihrali Yıldız, 4 metre yüksekliğindeki iskeleden yere 
düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. 
 
14 Ağustos günü Diyarbakır’da, Huzur mahallesindeki bir inşaatın 7. katında sıva yapan 3 işçi, üstünde bulundukları iskelenin çökmesi sonucu 
düştüler. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı.  
 
14 Ağustos günü Düzce’nin Yığılca ilçesinde, topladığı buğdayı patos makinesine atmak isterken, dengesini kaybederek bacağını  makinenin 
bıçağına kaptıran Mustafa Doğan, aşırı  kan kaybı nedeniyle öldü. 
 
14 Ağustos günü Đçel merkeze bağlı Kayrakkeşik köyünde, inşaat halindeki binada beton sulaması yapan  Đ. Dursun  dengesini yitirip düşerek 
yaralandı. Hastaneye kaldırılan  işçi kurtarılamadı. 
 
14 Ağustos günü Aydın’da Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Morali Gıda Fabrikası’nda meydana gelen patlamada 33 işçi yaralandı. 
Yaralılardan durumu ağır olan Sibel Şanlı, daha sonra hastanede öldü. 
 
15 Ağustos günü Antep’in Şahinbey ilçesi Durantaş köyünde, kanal inşaatında çalışan Gıyasettin Polat adlı işçi göçük altında kaldı. Đtfaiye 
ekiplerince hastaneye kaldırılan Polat, tedavi altına alındı. 
 
19 Ağustos günü Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çatı onarımı yapmakta olan Ömer Aydın adlı işçi, dengesini kaybederek düşmesi sonucu 
yaşamını yitirdi.  
 
24 Ağustos günü Zonguldak’ta, kaçak olan bir kömür ocağında bekçilik yapan Mustafa Acun adlı işçi, ocağın içinde biriken suyu dışarıya 
pompalamak isterken , tavanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Acun, ocaktan ölü olarak çıkarıldı. 
 
29 Ağustos günü Đstanbul Zeytinburnu’nda, Merkezefendi mahallesindeki Selman plastik adlı işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu, 
işyerinde çaycı olarak çalışan Hamit Çakmaktaş adlı kişi yaşamını yitirdi. 
 
Eylül 
4 Eylül günü Kayseri’nin Talas ilçesinde, bir inşaatta bekçi olarak çalışmaya başlayan Ali Çöpür, 5. katta sökülen tahta kalıpların üzerine 
çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.  
 
4 Eylül günü Zonguldak’ta, özel bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu, işçilerden Nazmi Aslan olay yerinde öldü. 
 
7 Eylül günü Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Tefken Đnşaat AŞ’ye ait iş makinasının  TIR’a yüklenmesi sırasında kayma  nedeniyle  tarlaya 
yuvarlanması sonucu,  makine operatörü Şahin Yalçınkaya olay yerinde  hayatını kaybetti.  
 
8 Eylül günü Hatay’ın Belen ilçesinde, Nurol Đnşaat firmasınca yapılan yol çalışmasında, göçük meydana geldi. Olayda, çalışan işçilerden Đ. 
Umut Yüksel ölürken, G. Đşlek  ise göçük  altından yaralı olarak çıkarıldı. 
 
11 Eylül günü Maraş’ın Elbistan ilçesi Söğütlü beldesinde, ayçiçeği toplama işinde çalıştırılan çocuk işçilerden 9 yaşındaki Emre Uğur, patosu 
döndüren sürat milinin üstünden geçerken, elbisesi civataya takılarak yere savruldu. Kafa ve kolu vücudundan ayrılan Uğur, olay yerinde can 
verdi. 
 
11 Eylül günü Zonguldak’ın Kozlu beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait ocakta çalışan işçilerden Çin uyruklu Li Shengyuan , iş 
yaptığı platformun çelik halatının üstüne düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
14 Eylül günü Sakarya’nın Yaylalar  mahallesinde, Marmara depreminde hasar gören evini onarmakta olan inşaat  ustası Sümer Top, eve ek 
olarak yapılan banyo duvarının üstüne çökmesi sonucu  yaşamını yitirdi. 
 
14 Eylül günü Konya-Adana karayolu üzerindeki Çöğenler Yem Fabrikası’nda, kepek boşalttığı sırada dengesini kaybederek  silodan düşen işçi 
Ali Yıldırım ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılırken öldü.  
 
18 Eylül günü Samsun’un Havza ilçesi Mürsel köyündeki kömür ocağında, destek direğinin değiştirilmesi sırasında göçük oluştu. Olayda, 
toprak altında kalan işçi Mürsel Kaya öldü. 
 
18 Eylül günü Muğla’nın Kavaklıdere ilçesi Derebağ köyünde, mermer ocağında çalışan işçi O. Taşkıran, elektrikli şofbene teması sırasında 
trafoya yıldırım düşmesi sonucu oluşan yüksek voltajın akımına kapıldı. Yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede öldü.  
 
20 Eylül günü Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Çal mevkiinde yapımı süren cezaevi inşaatında, taşeron firmaya bağlı çalışan işçi Ercan Özlü, açıkta 
bulunan elektrik kablosuna dokunması sonucu akıma kapıldı. Baygın halde hastaneye kaldırılan Özlü kurtarılamadı.  
 
21 Eylül günü Đstanbul Beykoz’da, ĐGDAŞ tarafından yapılan kanal kazısı esnasında duvar çöktü. Olayda, göçük altında kalan işçi  Özer Gök, 
yaralı  olarak götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.  
 
17 Eylül günü Urfa’nın Viranşehir ilçesi Kırlık köyü yakınlarında, uluslar arası karayolundaki bir benzin istasyonunda çalışan Ömer Bayram, 
elektrik arızasını onarmakta iken akıma kapılıp yaralandı, ancak hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.  
 
21 Eylül günü Ankara’nın Batıkent semtindeki OSTĐM’de, bir inşaattın ikinci katında beton dökme sırasında  duvar çöktü. Olayda, inşaatta 
çalışan 6 işçi yaralandı. 
 
22 Eylül günü Konya’da, Marangozlar Sanayi Sitesi’ndeki bir atölyede çalışan işçi Musa Saban, duvara dayalı suntaların üstüne çökmesi 
sonucu yaralandı.  
 
26 Eylül günü Kastamonu’nun Küre ilçesinde, STFA firmasına ait bir bakır madeninde göçük meydana geldi. Olayda, göçüğün oluştuğu 
galeride temizlik yapan  Süleyman Küçük adlı işçi yaşamını yitirdi. 
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Ekim 
1 Ekim günü Batman il merkezinde, eski sanayi sitesinde tamircilik yapan Zekeriya Badem adlı işçi, elektrik prizini onarmakta iken akıma 
kapıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Badem, kurtarılamadı. 
 
3 Ekim günü Zonguldak’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı kömür ocağında  çalışan işçi Uğur yılmaz, 
kuyuya inerken kafes arasına sıkışması sonucu olay yerinde can verdi. 
 
4 Ekim günü Đzmir’in Aliağa ilçesinde, gemi söküm çalışmalarının yapıldığı  atölyede  kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu 
yangında Ali Üney adlı işçi ağır yaralandı. 
 
12 Ekim günü Đstanbul Bağcılar’da, Tümgaz Sınai Gazlar Limited Şirketi adlı gaz dolum tesisinde oksijen tüpünün dolum işlemi sırasında 
meydana gelen patlamada, işyerinde çalışan N. Bilgiç ve N. Güngör adlı işçiler yaralandı.  
 
25 Ekim günü Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde,  belediyeye ait  su tesislerinin ek binasının  çatısında kaynak yapan işçi Y. Aktaş, eternitlerin 
kırılması sonucu yere düşerek yaralandı. 
 
25 Ekim günü Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Aralık köyünde, çırçır  fabrikasında,helezon makinesine kolunu kaptıran Đrfan Kaya, kolunu kaptırarak 
yaralandı, ancak hastaneye kaldırılırken can verdi. 
 
Kasım 
1 Kasım günü Muğla’nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasında, mikser makinasının kayışlarının değişimi sırasında , kullanılan boruya 
çarpmaları nedeniyle, fabrikada görevli 3 işçi yaralandı. 
 
10 Kasım günü Uşak-Sivaslı karayolu üzerindeki Çanlı Deri Fabrikası’nda, yüksek basınç nedeniyle  buhar kazanının patlaması sonucu,  4 kişi 
yaralandı. 
 
10 Kasım günü Antep il merkezi Kocatepe mahallesinde, çalıştığı inşaatın dördüncü katında sıva dökmekte olan Abdullah Ethem adlı işçi, 
dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Ethem, kurtarılamadı. 
 
19 Kasım günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Çalımlar Yağ ve Pres Fabrika’sında kaynak işçisi olarak çalışan Kenan Kasapoğlu, kaynak 
yaptığı boruların elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapıldı. Adana Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan işçi, yaşamını yitirdi.  
 
24 Kasım günü Đzmir’in Bornova ilçesi Karaçam köyünde, hastane inşaatının kat kalıplarını hazırlayan işçi, Bekir Yıldırım, dengesini 
kaybederek boşluğa düştü. Beton zemine kafası çarpan işçi, olay yerinde öldü. 
 
Aralık 
4 Aralık günü Batman’da, TPAO bölge müdürlüğü işçisi Cemal Özhan, petrol üretim sahasındaki arızayı gidermek için çıktığı elektrik 
direğinden  dengesini kaybederek düştü. Özhan, olay yerinde can verdi. 
 
5 Aralık günü Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Demircili köyü yakınlarındaki krom maden ocağında işçi olan Nuh Doğan, derinlikteki galeride 
çalışırken, tavan bölümünün çökmesi sonucu göçük altında kaldı ve olay  yerinde yaşamını yitirdi.  
 
14 Aralık günü Zonguldak’ın Kilimli beldesi Askeritepe mevkiindeki bir maden ocağında, kömür çıkarmak için dinamit patlatan Đ. Bozkurt ve T. 
Kurdoğlu adlı işçiler yaralandı.  
 
17 Aralık günü Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyündeki kömür ocağında çalışan M. Gürlek adlı işçi, üzerine kaya düşmesi sonucu 
yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. 
 
23 Aralık günü Kocaeli’nin Gezse ilçesinde Tavşanlı bölgesindeki Akçansa AŞ.’ye ait işyerinde,  Vakıf Karakaş adlı işçi,  temizlediği taş taşıma 
makinesinin bandına   sağ  kolunu  kaptırarak yaralandı. Karakaş, kaldırıldığı hastanede öldü. 
 
29 Aralık günü Kırşehir-Ankara yolu üzerindeki Çelik Döküm Sanayi AŞ:’de, Fatih Aydın adlı işçi, metal dikiş makinesine kafasını kaptırarak 
ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Aydın, yolda can verdi. 
 
30 Aralık günü Van il merkezi Đskele caddesindeki Akay Pazarlama’ya ait bir helva imalathanesinde buhar kazanının patlaması sonucu, Gül 
Bakır, Mithat Esendağ, Nemciye Değmez ve Bircan Kirit  adlı işçiler öldü. Olayda, 3 işçi de yaralandı. 
 
30 Aralık günü Amasya’nın  Merzifon ilçesi yakınlarındaki Yeniçeltek kömür işletmesinde, kömür taşıması sırasında halatı koparak geriye 
kayan vagon, Metin Ateş adlı  işçinin üzerine devrildi.  Ağır yaralanan Ateş, Merzifon Devlet Hastanesi’ne  kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.  
 

V. Yerleşim Hakkı 
 
V.1. Köye Geri Dönüşün Önündeki Engeller  
1965 Diyarbakır Lice ilçe nüfusuna kayıtlı Gıyasettin Baran, 16 Mart günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, Lice ilçesine bağlı 
Yaprak (Tuti) köyünde ikamet ettiklerini; ancak 1990 yılında güvenlik kuvvetlerince köylerinin yakıldığını ve göç etmek zorunda kaldıklarını 
belirtti. Daha sonra kendisine Tarım ve Köy Đşleri Kalkınma kredisi dahilinde ev yaptığını, ara sıra köydeki evine gittiğini; ancak Ocak 2002 
tarihinde güvenlik kuvvetlerinin beraberlerinde getirdikleri iş makineleri ve vinçlerle evini yıktıklarını belirtti.  
 
Köye dönüş projesi ile Eruh’a bağlı Kavak Gölü (Rexine) Köyüne geri dönen 3 ailenin evlerine döndüğü; ancak 7 Nisan günü köyde ayakta 
kalan evlerin Çırpılı Karakolu askerlerince  yıkıldığı ve taşlarla ağaçları karakola götürdükleri belirtildi.  
 
Bingöl ili Solhan ilçesine bağlı Amasi(Eğlence) köyü  nüfusuna kayıtlı A.Rahim Işık ile Mahmut Işık, 10 Mayıs günü yaptıkları başvuruda, 1994 
yılında köylerinin güvenlik kuvvetlerince yakılarak boşlatıldığını, şimdi ise  köye dönmek istediklerini, ancak ekonomik durumlarının düşük 
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olması nedeniyle ev yapamadıklarını, ayrıca Muş ili Yaygın Beldesi korucularından Ömer Yaşlı ile Mahmut Işık’ın  hayvanları ile birlikte gelip 
köye yerleştiklerini ve kendilerini tehdit ettiklerini bu tehditlerden dolayı köye geri dönemediklerini belirttiler.  
 
1995 yılında güvenlik kuvvetlerince boşaltılan Nusaybin ilçesine bağlı Kavaközü köyü Yeşilyurt (Çamkara) mezrasının noter tarafından kiraya 
verildiği ancak Kumana Tayan aşiretine mensup  korucuların bu mezraya izinsiz yerleştiği belirtildi.  
 
Tunceli ili Ovacık ilçesine bağlı Havuzlu, Akyayık, Đlanlı, Gözeler, Yeniköy, ve Güneyoymak köyleri sakinlerine güvenlik kuvvetlerince kendi köy 
hudutlarının dışına çıkmamaları yönünde baskı yapıldığı belirtildi.  
 
1971 Diyarbakır ili Çınar ilçe nüfusuna kayıtlı Fikri Ekinci, 9 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda,  Çınar Đlçesi Saryaz 
köyünde ikamet ettikleri ancak 1993 yılından beridir güvenlik nedeniyle köylerine gidemediklerini, köyden ayrıldıktan sonra Mazıdağı ilçesine 
bağlı  Kevirşin köyünden bir grup insanın gelip kendi köylerine yerleştiklerini, bu insanların daha sonra köy koruculuğu görevini üstlendiklerini; 
ancak aynı korucuların kendilerine ait arazilere de el koyduklarını, kendilerine ait tarlaların korucular tarafından ekilip biçildiğini belirtti.   
 
1941 Diyarbakır ili Kulp ilçe nüfusuna kayıtlı Tahir Can, 30 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, Kulp’a bağlı Hamzalı 
köyünde ikamet ettiklerini; ancak 1993 yılında göç etmek zorunda kaldıklarını, şimdi ise köye geri dönmek istediklerini; ancak arazilerine 
kurulan geçici karakolların henüz kaldırılmadığını ve tekrar aynı olaylara maruz kalmaktan korktukları için köye geri dönemediklerini belirtti.  
 
1961 Diyarbakır ili Lice ilçe nüfusuna kayıtlı Mehmet Ali Mula, 27 Ağustos günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda, ikamet ettikleri 
Lice’ye bağlı Ilıcak Köyünün 1993-1994 yıları arasında güvenlik kuvvetlerince yakıldığını ve göç ederek Diyarbakır’a yerleşmek zorunda 
kaldıklarını ve şu anda da geri dönemediklerini belirtti..Son dönemlerde Dünya Bankası tarafından toprak sahiplerine kredi verildiğini, 
kendisinin de yararlanmak üzere Köy Hizmetleri Đl Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu; ancak bu kredinin ekili arazisi bulunanlara verildiğini 
ve kendisinin bundan yararlanamadığını belirtti.  
 
1994 yılında boşaltılan Hakkari’nin Ayranlı köyü sakinlerinden 50 ailenin Eylül ayı başlarında Şemdinli Alay Komutanlığı’na başvurarak ceviz 
toplamak için köye dönüşlerine izin verilmesini istediklerini, bunun üzerine Alay Komutanlığı’ndan kendilerine izin verildiğini ama köye giderken 
yolda kontrol yapan Aktütün Jandarma Karakolu ekiplerince böyle bir şeyin olamayacağını belirterek ve kendilerini geri gönderdiklerini 
belirttiler.  
 
Arif Kıraç ile Memil Mutlu, 4 Ekim 2002 günü ĐHD Mardin Şubesine yaptıkları başvuruda, Mardin ili Girmeli beldesine bağlı Hasantepe köyünün 
Harapşamdina mezrasında ikamet ettiklerini; ancak 1992 yılında mezranın askerler tarafından yakıldığı ve köyden göç etmek zorunda 
kaldıklarını belirterek şimdi köye geri dönmek istediklerini ve gereken girişimlerde bulunulması talebinde bulundular. 
 
1956 Diyarbakır ili Silvan ilçe nüfusuna kayıtlı Diyadin Gülen, 27 Kasım günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda Silvan ilçesine bağlı 
Umur köyünde ikamet ettiğini, kendilerine dayatılan köy koruculuğunu kabul etmediklerini  bundan dolayı köyün bir kısmının boşaltıldığını, 
onların yerine yaklaşık 11 korucunun köye yerleştirildiğini ve bu korucuların köy muhtarı Muharrem Üstün ile birlikte   kendilerine ait olan 
arazilere zorla el koyduklarını, buna karşı çıkmaları halinde köyden göç etmeye zorlandıklarını belirterek kendilerine baskı uyguladıklarını 
beyan  etti. Kaymakamlığa başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarından yakındı.  
 
1964 Mardin Merkeze bağlı Elmabahçe köyü nüfusuna kayıtlı Şeyhmus Başkan, 4 Mart günü ĐHD Diyarbakır Şubesine yaptığı başvuruda şu 
beyanlarında bulundu; “1993 yılında oturduğumuz Elmanahçe köyünden güvenlik kuvvetleri tarafından zorla göç ettirildik. Fakat 1994 yılında 
40’a yakın aile geri döndü. Aynı yıl tekrar köyümüz güvenlik kuvvetlerince boşaltıldı. Daha önce Đçişleri Bakanlığına verdiğim dilekçeden ötürü 
2001 yılında Bağlıca Karakolundan beni çağırarak bana ‘sen devlet aleyhinde dilekçe vermişsin, bu dilekçeyi hangi avukat yazmışsa git onu 
mahkemeye ver ve dilekçede yazılanların yalan olduğunu söyle’ şeklinde tehditlerde bulundular. Bunun dışında iki kez daha gözaltına alındım. 
şimdi bütün köy halkı Bağlıca Karakoluna rüşvet vererek köye geri dönüyorlardı. Bende köye geri dönmek istedim ancak bana bir form 
imzalatmak istediler bende kabul etmedim.” 
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DÜŞÜNCE VE EYLEMLERĐ NEDENĐYLE CEZAEVLERĐNDE  BULUNAN GAZETECĐ, YAZAR, KĐTLE ÖRGÜTÜ 
VE SĐYASĐ KURULUŞ MENSUBU, SANATÇI VE BĐLĐM ADAMI 
 
Abdullah Gündüz Aram Yayınları sahibi  
Fatma Harman Atılım gazetesi  
Mesut Bozkurt Atılım gazetesi    
Erdal Doğan Alınteri gazetesi  Bolu Cezaevi  
Filiz Gülkorurer Alınteri gazetesi   
A. Aziz Kutlay Araştırmacı –yazar Akçakale Cezaevi 
Sinan Kara DATÇA Haber gazetesi sahibi Ula(Muğla) Cezaevi 
Leyla Zana Demokrasi Partisi (DEP) eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi 
Hatip Dicle DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi 
Orhan Doğan   DEP eski milletvekili Ankara Merkez Cezaevi 
Selim Sadak DEP eski milletvekili  Ankara Merkez Cezaevi 
Rıza Demirci Devrim dergisi  Ankara  Merkez Cezaevi 
Đbrahim Özen  Devrimci  Çözüm dergisi Gebze Cezaevi 
Kemal Topalak  Devrimci Çözüm dergisi Gebze Cezaevi 
Bektaş Cansever  Devrimci Çözüm dergisi Gebze Cezaevi 
Đzzet Ökten   Devrimci Emek dergisi  
Serpil Ünal Devrimci Emek dergisi   
Erhan Đl  Devrimci Emek dergisi editörü    
Çağdaş Büyükbaş Devrimci Duruş dergisi eski yazıisl. Md.  
A. Kadir Bakılı Din adamı  Akçakale Cezaevi 
Erdal Şahin  Görüş dergisi    
Erdal Tan     Genç Direnişçi dergisi yazı işl. Md.   
Hasan Basri Aydın  Eğitimci-yazar  Bayrampaşa Cezaevi 
Mesut Bozkurt Emegin Bayrağı dergisi  Mersin Cezaevi 
Bülent Genç  Emeğin Bayrağı dergisi yazıişl. md. Ermenek Cezaevi  
Mustafa Günay  Fazilet Partisi (FP) Tarsus ilçe başkanı Tarsus Cezaevi 
Hayrettin Ayhan  Gerçek dergisi  Bursa Cezaevi 
Sıddık Demirel Hewdem gazetesi sahibi  
Şahabettin Yılmaz HADEP Payaslı ilçe başkanı Malatya Cezaevi 
Hayrettin Topkan HADEP Hasankeyf ilçe başkanı Batman Cezaevi 
Ziya Yüce  HADEP Antalya il yöneticisi Burdur  Cezaevi 
Metin Bakkalcı Halk Oyuncuları Tiyatrosu  
Đbrahim Polat Halk Oyuncuları Tiyatrosu   
Mehmet Yaman  Đşçi Hareketi dergisi  
Mehmet Güvel Đşçi Hareketi dergisi   
Şemsettin Kalkan  Đşçi Hareketi dergisi Sincan F tipi  Cezaevi 
Tülay Koçak  Đşçi Demokrasisi gazetesi sahibi  Ankara Merkez Cezaevi 
Memik Horoz Đşçi-Köylü gazetesi yayın yönetmeni  
Kenan Karakaş Kaldıraç Yayınları   Ankara Merkez Cezaevi 
Birol Abatay Kurtuluş gazetesi  Edirne  F Tipi Cezaevi 
Hamide Öztürk  Kurtuluş gazetesi Bakırköy Kadın Tutukevi 
Đbrahim Etem Elma Kurtuluş gazetesi    
Nazan Yılmaz Kurtuluş gazetesi  Sakarya Cezaevi 
Semiha Topal   Kurtuluş gazetesi   Malatya Cezaevi 
Veysel Eroğlu    Kurtuluş gazetesi  Ankara Merkez Cezaevi 
Şevket Dalboy   Kurtuluş gazetesi     
Fatma Bilgin  Kurtuluş gaz. Antakya muhabiri  Malatya Cezaevi 
Devrim Demir   Kurtuluş gazetesi      Buca Cezaevi 
Asaf Şah  Kurtuluş gaz. Antakya muh   Samandağ Cezaevi 
Sadık Çelik    Kurtuluş gaz. Ankara muh  Bursa Cezaevi 
Nazan Çiftçi  Kurtuluş gaz. Ankara muh.  Ankara Merkez Cezaevi 
Serdar Gelir   Kurtuluş gaz.  Sincan F.tipi Cezaevi 
Veysel Şahin   Kurtuluş gazetesi   Ankara Merkez Cezaevi 
Burhan Gardaş   Kurtuluş gazetesi  Ankara Merkez Cezaevi 
Nejla Can    Kurtuluş gazetesi   Ümraniye Cezaevi 
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Murat Özdemir Kurtuluş gaz. Đzmir temsilcisi  Buca Cezaevi 
Đlhan Çaloğlu  Kurtuluş gazetesi Buca Cezaevi 
Saime Demir  Kurtuluş gazetesi  Buca Cezaevi 
Gülcan Sarıoğlu   Kurtuluş gazetesi  Malatya Cezaevi 
Kamber Đnan  Kurtuluş gazetesi Afyon Cezaevi 
Ufuk Doğubay Kurtuluş gazetesi  
Nazan Yılmaz   Kurtuluş gaz. Zonguldak muh  Sakarya Cezaevi 
Şengül Akkurt Kurtuluş gazetesi   
Erdinç Aslan  Kurtuluş gaz. Antakya temsilcisi Hatay Cezaevi 
B. Fatma Sesli  Kızılbayrak gazetesi çalışanı Kürkçüler Cezaevi  
C. Salih Bal   Medya Güneşi dergisi  Edirne F tipi Cezaevi  
Özlem Türk  Mücadele gaz. Samsun muh.   Kütahya Kapalı Cezaevi   
Utku Deniz Sirkeci   Mücadele gazetesi Aydın Cezaevi 
Ali Sinan Çalar  Mücadele gazetesi Konya Cezaevi 
Aysel Bölücek   Mücadele gazetesi    
Özgür Gündenoğlu  Mücadele gazetesi  Niğde Cezaevi 
Hüseyin Solak   Mücadele gazetesi  Bursa Cezaevi 
Hanım Harman   Mücadele gazetesi Sakarya Cezaevi 
Mustafa Pektaş   Özgür Halk dergisi Adana temsilcisi Kürkçüler Cezaevi 
Bülent Sümbül   Özgür Halk derg.Diyarbakır muh. Bismil Cezaevi 
Kazım Aslan   Özgür Bakış gazetesi Đzmir Tems. Malatya Cezaevi 
Celal Aslandoğan  Özgür Gelecek dergisi    
Ali Rıza Halis  Özgür Gündem gazetesi  müessese md   
Kemal Şahin    Özgür Gündem gazetesi    
Hasan Özgün   Özgür Gündem gaz. Diyarbakır tems.  Aydın Cezaevi 
Kadriye Kanat Özgür Kadının Sesi dergisi yazı işl. Md. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi 
Kemal Evcimen Özgür Karadeniz gazetesi  Sincan F tipi  Cezaevi 
Halit Yalçın Özgür Ülke gazetesi  Bursa Cezaevi 
A. Đhsan Batasul   Partizan Sesi dergisi   
Mehmet Çakar Partizan Sesi  dergisi    Bursa Cezaevi 
Nuray Yazar   Proleter Halkın Birliği dergisi sahibi Tekirdağ Cezaevi 
Niyazi Kaya  Şair Anamur Cezaevi 
Nurettin Şirin  Selam gaz. yazıişleri müdürü  Kandıra  F tipi Cezaevi 
Bülent Abbasoğlu   Şahmaran müzik grubu üyesi Erzurum Cezaevi 
Barış Yıldırım Tavır dergisi yazarı Aydın Cezaevi 
Ruken Kılıç Yaşadığımız Vatan dergisi Ankara Merkez Cezaevi 
Metin Yavuz Yaşadığımız Vatan dergisi Ankara Merkez Cezaevi 
Tuğba Đyigün Yaşadığımız Vatan dergisi  Ankara Merkez Cezaevi 
Mehmet Mete  Yazar    
Nevin Berktaş   Yazar Gebze Cezaevi 
Aydın Korkmaz Yeni Çeşme gazetesi sahibi  Urla Cezaevi 
Haydar Özdemir  Yoksul Halkın Gücü gazetesi   
Nuray Gezici  Yoksul Halkın Gücü gazetesi  
Sinan Yavuz Yoksul Halkın Gücü gazetesi  
Faruk Demirel   
Hasan Hüseyin Ebem   
Mehmet Tari   
Mustafa Benli   
Özgür Çelik   
Süleyman Altun   
 
 
 
  
 


